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Thư Ngỏ

Tháng Tư một lần nữa lại về. Tại Canada tháng Tư là mùa Xuân, cây cối nẩy lộc đâm 
chồi, hoa anh đào, hoa uất kim hương, đủ các loại hoa lá đua nở tưng bừng sau mùa đông 
lạnh lẽo. Thế nhưng Tháng Tư trong lòng người con dân Việt Nam thì lại khác.

Tháng Tư Đen - ngày Quốc Hận - luôn còn trong tâm khảm mọi người, không ai có thể 
quên và cũng không cho phép mình quên.

Quên làm sao được những kinh hoàng uất hận đã xẩy ra trong thời gian quê hương hấp 
hối năm 1975, khi cộng sản xâm lược miền Nam Việt Nam, khi Việt Nam Cộng Hòa bị 
cưỡng chiếm, nền dân chủ tự do bị cáo chung. Quên làm sao được bao đau thương, mất 
mát, oan khiên càng thêm chồng chất do Cộng sản gây nên mà đến nay đã 44 năm, người 
dân ngày càng thêm nỗi khổ, nhất là vấn nạn mất nước trong tay Trung Cộng ngày càng 
rõ rệt.

 
Nhưng trong niềm tin và lòng ái quốc, Việt Nam vẫn còn đó, trách nhiệm từng người đối 

với quốc gia dân tộc vẫn còn đó. Chúng ta có bổn phận nhắc nhở nhau, cũng như hướng 
dẫn cho con cháu, giới trẻ hiểu về sự thật và công lý, hiểu thêm về thảm họa 30 tháng Tư 
mà cùng nhau góp tay làm một chút gì cho đất nước, người dân.

Hàng triệu người đã phải đánh đổi cả sinh mạng của mình để mưu tìm lấy Tự Do. Nước 
mắt và máu từ các trại tù “Cải Tạo”, vùng “Kinh Tế Mới”, “Đánh Tư Sản Mại Bản”, 
“Vượt biên”… dù đã rất nhiều bài vở, phim ảnh được ghi lại nhưng vẫn không bao giờ đủ 
để diễn đạt hết những đau thương và tinh thần bi tráng của người chiến sĩ Việt Nam Cộng 
Hòa và người dân Việt phải gánh chịu. Vì thế khắp nơi tại hải ngoại, mọi người luôn tụ 
họp lại làm lễ tưởng niệm và Chào Cờ trong ngày giỗ chung của đất nước. Năm nay tại 
Toronto và các vùng phụ cận, một lần nữa gần 30 hội đoàn Quốc Gia đã cùng nhau tổ 
chức Lễ Thượng Kỳ và tưởng niệm Quốc Hận dịp cuối tháng Tư. Các hội đoàn cũng cùng 
nhau góp tay thực hiện một “Tuyển Tập Tháng Tư Đen”, để có thêm những trang sách ghi 
lại tâm tình, hình ảnh trong dịp Quốc Hận này. Ban Báo Chí chúng tôi dù bận rộn, dù khả 
năng hạn chế nhưng vẫn mạo muội thu thập các bài viết, các câu thơ, những hình ảnh để 
thành một “Tuyển Tập”, đánh dấu ngày Quốc Hận 2019.

 
Sau 44 năm không còn chiến tranh bom đạn, nhưng người dân vẫn sống trong tối tăm 

nghèo đói, không Tự do Dân chủ thật sự. Người dân khắp nơi bị cướp đất, bị bán xuất 
khẩu lao động nước ngoài, phụ nữ bị bán đi làm cô dâu Đài Loan, Hàn Quốc và khắp 
xứ người. Tuổi trẻ sa đọa, giáo dục sai lầm, người già vất vả tủi nhục, môi trường thiên 
nhiên và tinh thần bị hủy hoại, đất nước sắp mất vào tay Trung Cộng... Nhưng chúng ta 
không chỉ khóc thương, mà phải ngừng than trách để hành động thực tiễn. Những người 
Việt Nam đang tỵ nạn Cộng sản tại hải ngoại, hãy cùng nhau hướng về Quê Hương, hỗ 
trợ những cuộc đấu tranh của đồng bào tại quốc nội, góp tay xóa sạch tận gốc rễ những 
nguyên nhân gây nên tội ác và bất công, đó là đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong tâm tình đó, Ban Báo Chí xin chân thành cảm ơn các quý vị, thân hào nhân sĩ đã 
đóng góp bài vở, hình ảnh cho tờ báo “Tháng Tư Đen 2019”, cũng như cảm ơn các cơ sở 
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thương mại, các ân nhân đã ủng hộ mọi mặt để cuốn báo được hoàn thành và cho việc tổ chức các 
ngày lễ Thượng Kỳ ở Toronto, Ottawa và phụ cận được thêm trang trọng.

 
Chúng tôi cũng thành thật xin lỗi một vài vị có bài vở, hình ảnh rất ý nghĩa đăng trong cuốn báo 

này, nhưng dù cố gắng nhóm thực hiện cũng không thể liên lạc để xin phép sử dụng được. Mong 
quý vị thông cảm, chúng tôi rất trân trọng tri ân.

Xin hãy nắm tay nhau cho quê hương mau tới ngày dân chủ tự do thực sự, người dân VN không 
còn phải sống dưới chế độ Cộng Sản.

Ban Báo Chí Toronto và vùng phụ cận - Tuyển Tập Tháng Thư Đen 2019 
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Danh Sách các Hội Đoàn 
tham gia trong Lễ Thượng Kỳ 2019 tại Toronto City Hall 

và Tiền Đình Quốc Hội Ottawa
Chủ Trương & Thực Hiện

"Tuyển Tập Tháng Tư Đen 2019"

1. Ban Hợp Ca Cao Niên Toronto
2. Ban Quân Nhạc Thiếu Niên Việt Nam Ontario
3. Cộng đồng Người Việt Ottawa
4. Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Montreal
5. Đảng Việt Tân, Chi Bộ Toronto
6. Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Toronto
7. Gia đình Không Quân Ontario
8. Hội Cao Niên Mississauga
9. Hội Cao Niên North York
10. Hội Cao Niên Toronto
11. Hội Cờ Tướng North York
12. Hội Cựu SVSQ/Trừ Bị Thủ Đức Ontario
13. Hội Bảo Tồn Văn Hóa Hùng Vương
14. Hội Người Việt Kitchener-Waterloo-Guelph-Cambridge
15. Hội Người Việt Toronto
16. Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto
17. Hội Thân Hữu Quảng Ngãi Ontario
18. Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam
19. Hội Vận động Dân sự - Hỗ Trợ Bầu Cử
20. Hội Văn Hoá Đông Sơn
21. Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc Ontario
22. Liên Hội Người Việt Canada
23. Liên Minh Dân Chủ Việt Nam
24. Nhóm Hoa Tình Thương Toronto
25. Nhóm Múa Thanh Trúc
26. Nhóm Thiện Chí Toronto
27. Thánh Thất Cao Đài Waterloo – Kitchener. 
28. The VN Collective
29. Ủy Ban Yểm Trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội, Toronto
30. Vietnamese Canadian Helping Hands 
31. Viets Beyond Borders
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Ý NGHĨA 
NGÀY QUỐC HẬN 

30 / 4
Nguyễn Thị Hồng

Đã qua bốn mươi hai năm, nỗi đau Tháng Tư Đen 
luôn là niềm trăn trở của người dân Miền Nam 

từng phút từng giây không bao giờ nguôi. Không phải 
chỉ những người dân khốn khổ dưới cùm gông của 
người cộng sản mới phải chịu đựng, mà những người 
đã từng thoát ra khỏi sự kềm kẹp của bạo quyền cũng 
xót xa ngày đêm, như nhà thơ Dương Thượng Trúc đã 
thổn thức qua bài Tháng Tư Tổ Quốc Phủ Màu Tang:

“Tháng tư Tổ Quốc phủ màu tang,
Dân tộc đau thương oán hận tràn.
Tủi phận nam nhi đời lữ thứ,
Hướng về quê mẹ lệ chứa chan...”
Thật vậy! Một hoàn cảnh éo le đã đến với nhân dân 

Miền Nam sau ngày 30.4.1975, Sài Gòn đã tạm mất tên, 
một niềm đau trộn lẫn với cái hận của tất cả con dân 
nước VNCH. Người dân Miền Nam bàng hoàng khi 
biết được một bọn vô thần đã tràn ngập hết cả non sông!

Tháng Tư năm 1975, một đàn khỉ từ hang Pắc Bó lần 
lượt tràn về thành phố với chiêu bài “giải phóng dân 
tộc, thống nhất đất nước”, do “bác và đảng” chủ xướng, 
nhưng thực chất là xua quân vào xâm chiếm Miền Nam, 
đã biến hàng chục triệu người dân vô tội trở thành nạn 
nhân của cuộc “chiến tranh thần thánh” đó! Từ Quảng 
Trị, Đông Hà cho đến các tỉnh thuộc Miền Cao Nguyên 
Trung Phần hàng chục triệu đồng bào bỏ cửa bỏ nhà 
đi lánh nạn cộng sản, và trên đường lánh nạn đó, hàng 

triệu người đã vong mạng vì bom mìn vì đại pháo của 
Nga Sô của Trung cộng mà “bác và đảng” đã du nhập 
về để “giải phóng Miền Nam”.

Thực tế ngày nay ai cũng biết nếu không có hồ chí 
minh, một tay sai đắc lực của CS Đệ Tam Quốc Tế, khi 
thì dựa vào Tàu, lúc ngã vào Nga, đã mang chủ nghĩa 
hận thù giai cấp và súng ống vay mượn của các đàn anh 
đem vào VN tạo ra trận chiến 20 năm (1955-1975), để 
rồi 42 năm sau ngày gọi là “giải phóng miền nam” hồ 
chí minh và đảng cộng sản VN đã đưa đồng bào và đất 
nuớc đến tình trạng bế tắc toàn diện về mọi mặt như 
ngày hôm nay. Trong khi các nước Đông Âu chọn cách 
từ bỏ chủ nghĩa cộng sản thì người dân của các nước 
này đều đã được hưởng tự do, dân chủ, nhân quyền và 
đất nước đã phát triển toàn diện.

Riêng VN sau ngày người cộng sản gọi là ”Giải 
phóng miền nam – Thống nhất đất nước” các “đỉnh cao 
trí tuệ” của đảng đã làm kiệt quệ hoàn toàn nền kinh tế 
quốc dân vì một lũ cướp mang danh là đoàn quân ”giải 
phóng”. Chúng giải phóng gì mà mà bây giờ từ người 
lớn tới đứa con nít mới chào đời đều phải mang nợ 
giùm cho đảng và nhà nước, giải phóng là như vậy sao? 
Người dân Miền Nam VN đâu cần bác và đảng, vì đó 
chính là đầu dây mối nhợ của những sự bất ổn từ xã hội 
đến chính trị, an ninh quốc phòng... đang diễn ra hàng 
ngày trên đất nước VN.

Nếu Ngày Ấy...
Nếu ngày ấy bến Nhà Rồng đóng cửa 
Người lang thang quay trở lại Nghệ An 
Làm giáo làng hay một chân thư lại 
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Thì ngày nay dân đã thoát lầm than.

Nếu ngày ấy sông Sài Gòn nổi sóng
Người đang leo bỗng rớt mẹ xuống sông 
Bầy sấu đói đã reo mừng ruớc bác
Thì ngày nay xương đâu trắng cánh đồng.

Nếu ngày ấy trên bong tàu đêm tối
“Người lao công đang quét dọn hành lang” 
Cơn sóng dữ tiễn đưa về đáy biển
Thì ngày nay quê mẹ đã bình an.

Nếu ngày ấy trời Paris trở lạnh
Cục gạch hồng chẳng đủ ấm qua đêm
Bác chết cóng trên mình cô đầm nái
Thì ngày nay tổ quốc đã êm đềm.

Nếu ngày ấy, tên toàn quyền rộng lượng 
Cho người vào trường thuộc địa, khỏi thi 
Mẫu quốc đã có thêm Hoàng Cao Khải
Mà An Nam cũng thoát cảnh “bác đi”.

Nếu nếu nếu, thêm một ngàn lần nếu
Bác chẳng đi! Đi chẳng có ngày về!
Về, thượng mã phong bờ hang Pác Bó
Thì ngày nay đâu có lũ u mê!
(Cậu Bảy)

Nếu ngày ấy không có bác thì không có đảng csVN, 
và sẽ Không có cuộc chiến 20 năm (1955-1975) tại Việt 
Nam.

Nếu thường dân miền Bắc chết trong “chiến tranh 
chống Mỹ cứu nước” không nhiều, thì trái lại số thường 
dân miền Nam chết ít nhất 1 triệu người, bởi miền Nam 
là trận địa của chiến tranh khủng bố và du kích mà quân 
chính quy cộng sản miền Bắc phối hợp với quân Giải 
phóng miền Nam đã làm tiêu hao sinh mạng và tài sản 
miền Nam suốt 15 năm trong 20 năm hiện hữu của 
chánh thể VNCH. Các con số được thống kê như sau:

Về số quân nhân VNCH bị tử vong
– Từ năm 1961 đến 1973 là năm ký Hiệp định Paris, 

theo Bộ Quốc Phòng Mỹ, mỗi năm VNCH mất trung 
bình 2.5% quân số (chết, bị thương và đào ngũ), tổng 
cộng khoảng 180 000 người.

– Theo Spencer Tucker trong Encyclopedia of 
Vietnam War (p.175), số quân nhân VNCH chết từ 184 
000 đến 250 000.

– Theo John Prados trong La guerre du VietNam, số 

quân nhân tử trận từ 220 000 đến 244 000 (p. 698)
– Theo trang mạng thevietnamwar.com, số quân nhân 

tử trận là 223 748 người và bị thương là 1 169 000. 
Thống kê nầy được xác nhận bởi Combined Action 
Combat Casualty File.

Chiến tranh Việt Nam đã cướp đi nhiều sĩ quan cao 
cấp của VNCH.

Sau đây là số tướng lãnh tại chức hay được truy thăng 
sau khi tử trận, phần lớn là tử nạn trực thăng.

– 1 Trung Tướng (Đỗ Cao Trí) được truy thăng đại 
tướng.

– 3 Thiếu Tướng (Nguyễn Viết Thanh, Trần Thanh 
Phong và Nguyễn Văn Hiếu) được truy thăng Trung 
Tướng.

– 3 Chuẩn Tướng (Trương Quang Ân, Nguyễn Huy 
Ánh KQ, Phan Đình Soạn) được truy thăng Thiếu 
Tướng. 

– 12 Đại Tá (Lưu Kim Cương KQ, Nguyễn Bá Liên, 
Nguyễn Văn Phước, Đỗ Văn An, Nguyễn Văn Khương, 
Nguyễn Trọng Bảo, Lê Đức Đạt, Ngô Hán Đồng, 
Trương Hữu Đức, Lý Đức Quân, Bùi Quý Cảo, Huỳnh

Công Thành) được truy thăng Chuẩn Tướng.

*Ngoài ra, phải kể 5 vị Tướng đã tự sát khi Dương 
Văn Minh ra lịnh đầu hàng: 2 Thiếu Tướng là Nguyễn 
Khoa Nam và Phạm Văn Phú; 3 Chuẩn Tướng là Trần 
Văn Hai, Lê Văn Hưng và Lê Nguyên Vỹ; Các cấp tá 
đã tự sát là: Trung tá Đặng Sĩ Vĩnh, Trung tá Nguyễn 
Văn Long (CSQG). Bị cộng sản tử hình là Đại Tá Hồ 
Ngọc Cẩn, Tỉnh Trưởng Chương Thiện.

*Có 34 Tướng Lãnh bị đi tù học tập cải tạo (6 Trung 
Tướng, 11 Thiếu Tướng, 17 Chuẩn Tướng) trong đó có 
nhiều người đã giải ngũ. 24 người bị giam từ 10 đến 17 
năm (Nguyễn Chấn Á,  Lý Tòng Bá, Văn Thành Cao, 
Huỳnh Văn Cao, Trần Văn Cẩm, Trần Văn Chơn HQ, 
Nguyễn Hữu Có, Trần Bá Di, Lê Minh Đảo, Đỗ Kế 
Giai, Vũ Văn Giai, Hồ Trung Hậu, Trần Quang Khôi, 
Hoàng Văn Lạc, Nguyễn Vĩnh Nghi, Bùi Văn Nhu 
(Thiếu Tướng Cảnh Sát, chết ở trại Nam Hà) Đoàn Văn 
Quảng, Phạm Ngọc Sang, Phạm Duy Tất, Lê Văn Thân, 
Lê Văn Tư, Phan Đình Thứ, Lê Trung Trực, Mạch Văn 
Trường).

Với thành tích to lớn như vậy nên lãnh tụ đảng 
CSVN, hồ chí minh được liệt vào danh sách những kẻ 
diệt chủng tàn ác nhất thế kỷ 20, theo bình chọn của 
Daily Mail – tờ báo có lượng phát hành hàng đầu nước 
Anh hồi tháng 10/2014. 

Nguồn: http://www.dailymail. co.uk/.../Hitler-
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đi giam cầm, đày đọa tại các trại tù được xây dựng ở 
những chốn rừng thiêng nước độc mà “bác và đảng” gọi 
là “Trại cải tạo” để rồi 95.000 người đã chết, chết một 
cách tức tửi vì bị tra tấn nhục hình, vì đói khát, và vì bệnh 
tật. http://www.vn.net/article.php/20060711093615427

Sau ngày 30.4.1975 có trên 600,000 người Việt dùng 
thuyển nan vượt đại dương để tỵ nạn CS, chết trên biển 
vì sóng to gió lớn và cướp Thái Lan. http://motgoctroi. 
com/Vuotbien/Ditan_Vuotbien.htm

Nay tháng Tư lại về, người miền Nam không ai là 
không hận sự xâm lăng của miền Bắc, không ai là không 
hận đảng csVN và hcm đã gieo tang tóc cho miền Nam, 
cho con dân VNCH. Người dân không bao giờ quên 
được những trận thu vét tài sản của người miền Nam 
qua những lần đổi tiền và đánh tư sản. Chúng đánh tư 
sản để đổi ngôi giai cấp từ vị trí vô sản lên “tư bản 
đỏ”, một giai cấp mới có của cải vật chất gấp ngàn lần 
hơn cái mà chúng gọi là tư sản. Chiến tranh xâm lược 
miền Nam do miền Bắc chủ xướng đã cướp hết của cải 
vật chất và quá nhiều nhân mạng của con dân VNCH 
trong cuộc chiến tự vệ từ 1955 tới 30.4.1975. Người 
dân VNCH không bao giờ quên câu nói của tên Nguyễn 
Hộ, Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thành Hồ 
trong ngày ăn mừng “đại thắng mùa xuân” đã không 
giấu được bộ mặt nham nhở nói: “Nhà ngụy chúng ta ở, 
vợ ngụy chúng ta xài, con ngụy chúng ta sai”. Bản chất 
của cộng sản là như thế.

Thảm kịch kinh hoàng này chưa xảy ra lần nào trong 
lịch sử trên 4000 năm của VN, suốt ba lần Bắc Thuộc, 
một lần Pháp Thuộc, một lần Trịnh Nguyễn phân tranh 
đất nước chia đôi. Và cũng chưa thấy lần nào trong lịch 
sử thế giới có một cuộc chiến tàn phá với qui mô lớn 
như vậy. Một cuộc chiến mà hcm và đám đầu lĩnh đã 
cẩn thận bọc trong cái tên mỹ miều là ”giải phóng miền 
nam – đánh Mỹ cứu nước”.

Vì thế người Việt tị nạn cộng sản trên khắp thế giới và 
những người còn đang sống tại miền Nam, không khỏi 
bùi ngùi căm thù hồ chí minh và đảng csVN, cái hận 
truyền kiếp với đảng csVN. Để nhắc nhở cho nhau mối 
hận này, người Việt Hải Ngoại thường tổ chức những 
đêm thắp nến, hoặc tổ chức các cuộc biểu tình đả đảo 
cộng sản, trước các toà đại sứ csVN nơi các quốc gia 
tự do.

Vào ngày 30.4 hàng năm trong khi người Việt Quốc 
Gia trên khắp thế giới tổ chức ngày Quốc Hận để tưởng 
nhớ đến hàng triệu người bỏ mình trong cuộc chiến 20 

Stalin-The-murderous-re...
Đây không phải lần đầu tiên báo chí nước ngoài đưa 

hồ chí minh vào danh sách tủi hổ như vậy. Trước đây 
một tờ báo tên tuổi của Ba Lan là Polska Time đã xếp 
hồ chí minh là 1 trong số 13 tội đồ của nhân loại.

Một con người với nhiều tội ác như vậy, mà đám đầu 
lĩnh Ba Đình lại lập lăng rồi ướp xác để thờ tên tội đồ 
này, rồi còn bắt cả nước học tập “tư tưởng của tên diệt 
chủng hcm”. Một loại tư tưởng làm ung thối đất nước, 
một loại tư tưởng làm di hại không biết bao nhiêu là 
thế hệ.

TỔNG KẾT THIỆT HẠI NHÂN MẠNG SAU 
NGÀY 30.4.1975

Hồ chí minh và đảng csVN đã gây vô vàn đau thương, 
tang tóc, cho hàng triệu đồng bào Việt hơn nửa thế kỷ 
qua. Theo cuốn “Hắc Thư về Cộng sản” của nhà sử học 
Stephane Courtois, tội ác giết người của Cộng sản Đệ 
Tam tính ra hàng trăm triệu. Và hồ chí minh trong thành 
tích diệt chủng Việt, tính ra còn cao hơn Poll Pot, Mao 
Trạch Đông và Staline nữa. 1 triệu người Việt Miền Bắc 
phải di cư tỵ nạn CS vào Nam năm 1954. Gần 4 triệu tỵ 
nạn CS ra khỏi nước, trong đó 1 triệu dùng thuyền nan 
vượt đại dương đến bến bờ và hơn nửa triệu làm mồi 
cho cá. Cả thế giới bàng hoàng, rúng động suốt cả mấy 
chục năm nay!

Ngoài ra đảng csVN đã áp dụng một chính sách nhằm 
trả thù những Sĩ Quan, Hạ Sĩ Quan, và các chính khách 
trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, “đảng và bác” 
đã bắt bớ 104.000 gọi là “ngụy quân ngụy quyền”, đưa 
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năm, thì đảng csVN thường tổ chức mừng ngày cướp 
được miền Nam ở trong nước và một số nơi có Việt 
gian sinh sống ở hải ngoại – để ăn mừng cái gọi “thắng 
cuộc”, đó là một cuộc đổi đời từ vượn lên người, đã 
hoàn toàn thoát xác trở thành những tên tư bản đỏ sống 
trên xương máu của đồng bào miền Nam nói riêng và 
cã nước nói chung. Ở hải ngoại những người Việt tị 
nạn nào mà dùng thời điểm 30.4 để tổ chức ăn chơi hay 
những buổi trình diễn ca nhạc núp dưới nhiều hình thức 
khác nhau, thì đó chính là những Việt gian nối giáo cho 
giặc kể cã tu sĩ của các tôn giáo. Quốc Hận là Quốc 
Hận, không có một cụm từ nào khác có thể thay thế 
được. Bất cứ một cá nhân, tổ chức chính trị hay tổ chức 
Dân Sự XH nào có chủ đích thay đổi nội dung cụm từ 
này đều là Việt gian cs đang tiếp tay để thi hành nghị 
quyết 36 của TW/ĐCSVN, đó là điều khẳng định.

Tháng Tư ai biến nước tôi
Thành lò hỏa ngục thiêu người tang thương 
Hỡi ai còn nhớ quê hương
Lắng nghe tôi kể chuyện buồn tháng Tư 
Nghe rồi xin chớ làm ngơ
Vì quê ta đã đến giờ đổi thay
Góp vào xin góp bàn tay
Làm cơn gió lộng thổi bay mây buồn
Ai còn nghĩ đến quê hương
Đứng lên mà rửa nỗi hờn tháng Tư

(Trích thơ “Nỗi buồn tháng tư” của N/A)

Tháng Tư là tháng mà các hậu duệ VNCH tưởng nhớ 
đến các anh hùng của Quân Lực VNCH đã tuẫn quốc 
trong ngày cuối của VNCH, những chiến sĩ đã bỏ mình 
cho hai chữ tự do, để tưởng nhớ đến công ơn của các 
thương phế binh VNCH đã hy sinh đời trai và một phần 
thân thể cho công cuộc bảo quốc an dân, đồng thời 
tưởng nhớ đến các quân cán chính đã chết trong lao tù 
khắc nghiệt của cộng sản mà chúng gọi là “trại cải tạo”, 
cuối cùng là tưởng nhớ đến hàng trăm ngàn đồng bào 
đã chết trong rừng sâu nước độc của các vùng kinh tế 
mới và các đồng bào vượt biên vượt biển đi tìm tự do 
trong 2 cuộc chạy trốn cộng sản năm 1954 và 1975.

Một nén tâm hương cho những người đã nằm xuống 
vì đất nước VNCH. 

Hậu duệ VNCH
Nguyễn Thị Hồng

Tiếng  thở  dài
Ôi  tiếng  thở  dài  đã  bao  lâu,

Sao  vẫn  còn  đây  nỗi  hận  đầy ?
Niềm  đau  mất  nước  ai  oán  quá,

Mỗi  tháng  tư  về  lại  xót  xa.

Quê  ai  ta  lại  bên  nhau  nhớ,
Một  thuở  quay  quắt  xa  bến  bờ,

Quê  nhà  vẫn  còn  đau  thương  quá,
Trong  nỗi  đọa  đầy  của  bất  nhân.

Tìm  đâu  giải  đất  yêu  thương  cũ,
Quê  mình  chỉ  thấy  những  ai  ai,

Đất  mất , biển  chết , không  còn  tiếng,
Uất  ức....chấm  dứt  tiếng  thở  dài !

Xin  được  cùng  nhau  góp  chút  lòng,
Hướng  về  quê  cũ  hẹn  có  nhau,

Ta  hãy  với  ta  bên  nhau  nhé,
Tay  ấm  trong  tay  ...hết  thở  dài  !

         YLA  Lê – Khắc  Ngọc – Quỳnh
                                                   Tháng tư  đen 2019.



30 Tháng 4, 1975 - 201911

và họ cũng có những biện pháp để 
ngăn chặn ảnh hưởng của TC. Tôi 
hy vọng Úc đã nhìn thấy hiểm họa 
xâm lăng của TC chứ không dám tin 
chắc vì chuyện Úc xóa thường trú 
nhân của Huang Xiangmo là chuyện 
nhất thời do chính phủ đương nhiệm 
thực hiện, có thể chính phủ khác sau 
này sẽ cấp lại, và có thể sẽ xin lỗi 
Huang Xiangmo nữa. Còn chuyện 
TC tiếp tục gây ảnh hưởng và xen 
vào nội bộ của Úc (và các nước 
khác trên thế giới) là chuyện trường 
kỳ do một chính quyền đã “trường 
kỳ” gần 70 năm qua và có thể sẽ 
“trường kỳ” trong 70 năm tới!   

Một người bạn ở Canada có hỏi 
“Úc như vậy, còn Canada và Mỹ 
thì sao”? Có lẽ chúng ta nên biết 
phản ứng của cả Khối Tây Phương 
(The West) chứ không riêng gì của 
Canada và Mỹ. Khối Tây Phương 
thì gồm cả Mỹ, Canada, Anh Quốc 
và các nước Tây Âu, và những xứ 
này đang nát bấy như tương tàu. 
Anh quốc đang bị EU siết cổ về 
chuyện Brexit, kinh tế èo ụt vì một 
số công ty lớn đang rút ra vì vấn đề 
Anh quốc tách ra khỏi EU. Cường 
quốc kinh tế số 1 của Âu Châu là 
Đức quốc thì kỹ nghệ sản xuất tuột 
xuống mức thấp nhất từ năm 2012 
(16) và tiếp tục giảm sút từ tháng 
7/2018 đến tháng 1/2019 (5). Chính 
phủ của nước Đức thì không tin 
công ty truyền thông của TC như 

tìm tự do vào cuối thập niên 1970 
và đầu thập niên 1980 đã làm chấn 
động thế giới, cảnh tỉnh nhân loại 
về tội ác của CSVN nói riêng và 
của CSQT nói chung, và có lẽ đã 
thức tỉnh người dân Đông Âu và 
ảnh hưởng không nhiều thì ít vào 
sự sụp đổ của Liên Bang Sô Viết. 

Sau Đệ Nhị Thế Chiến nhiều 
thuộc địa đã đánh đuổi đế quốc lấy 
lại độc lập, nhiều thuộc địa được 
đế quốc tự nguyện trả lại độc lập, 
nhiều người tưởng rằng chuyện 
đế quốc đã đi vào quá khứ. Rồi 
sau khi nước Đức thống nhất và 
nhiều nước Đông Âu từ bỏ độc 
đảng chuyển sang thể chế dân chủ 
thì niềm tin vào một thế giới hòa 
bình, tự do, dân chủ lại càng lên 
cao. Nào ngờ chưa đầy 30 năm 
sau, thập niên thứ hai của Thế Kỷ 
21, lại xuất hiện một đế quốc mới 
đi xâm lăng các nước khác không 
bằng súng đạn mà bằng cách mua 
chuộc, hăm dọa hay gài bẩy, đó là 
Trung Cộng (TC).

Khi báo chí đăng tin Úc xóa 
thường trú nhân của tỷ phú Trung 
Cộng Huang Xiangmo thì có nhiều 
người nghĩ rằng Úc đã nhận biết 
cái đại họa của tân đế quốc TC, 
họ đã bị TC âm thầm xâm lăng 
(The Silent Invasion) và nay họ đã 
có những biện pháp thiết thực để 
ngăn chặn ảnh hưởng của TC. Tân 
Tây Lan cũng đã bị TC thao túng 

Trần Phố Hội
Sau 30/4/75 Việt Nam phải gánh 

chịu một tai họa bi thảm nhất trong 
lịch sử dân tộc và người dân Việt 
phải gánh chịu một cuộc sống vô 
cùng gian khổ, nhân quyền bị chà 
đạp, tự do bị tướt đoạt. Nỗi thống 
khổ của dân Việt sau khi chiến tranh 
chấm dứt quá đau thương, ê chề đến 
nỗi không có đủ bút mực để ghi lại 
dù chúng ta đã viết liên tục trong 
suốt 44 năm qua. Mọi người dân 
Việt, cả Nam lẫn Bắc, đều nhận ra 
rằng cuộc chiến có cái tên rất hấp 
dẫn là “chiến tranh giải phóng” mà 
Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã 
dùng để lường gạt người Việt và thế 
giới thực ra là một cuộc chiến xâm 
lược do Cộng sản quốc tế (CSQT) 
chủ mưu và CSVN thực hiện, trong 
đó chủ trương khủng bố được áp 
dụng triệt để. 

Chỉ sau một thời gian ngắn sau khi 
chiến tranh chấm dứt, rất ngắn-tính 
bằng tháng, đã có người liều chết bỏ 
nước ra đi tìm tự do. Không có một 
giải pháp nào cho dân tộc vì Chính 
Phủ Miền Nam đã mất, Quân Lực 
không còn nên người dân chỉ biết 
tìm giải pháp cho bản thân hay gia 
đình mình và giải pháp thực tế nhất 
là trốn ra nước ngoài dù biết rằng cơ 
hội còn sống sót để đến được bến bờ 
tự do quá mong manh. 

Làn sóng người Việt bỏ nước ra đi 

Chuyện Tân Đế Quốc
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tài chánh nếu TC không cho sinh 
viên sang Canada nữa. 

Theo CTV W5 show, The 
Laundromat, thì Vancouver có một 
hệ thống rửa tiền khổng lồ do các 
casino tư và các ngân hàng bất hợp 
pháp điều hành (4) và hình như 
người Tàu cũng dính vào chuyện 
này.

Chuyện bắt giam Huawei CFO 
Meng Wanzhou mới đầu nghe sôi 
nổi nhưng chưa biết sẽ đi đến đâu 
vì còn phải ra tòa, mà tòa án của 
Canada ngộ lắm. Một cậu 15 tuổi 
theo khủng bố sang Afghanistan 
ném lựu đạn chết lính Mỹ, bị Mỹ 
bỏ tù ít năm thì Canada can thiệp để 
đem về, sau đó cậu ta kiện Canada 
và được bồi thường 10.5 triệu CAD, 
số tiền bồi thường khổng lồ này 
được chính phủ Canada dấu kín 
nhưng chẳng may bị báo chí khui 
ra, khi dân hỏi thì chính phủ nói “đó 
là lệnh của tòa”. Mới đây là vụ án 
Stephane Roy, cựu Phó Chủ Tịch 
và Kiểm Soát Viên (vice-president 
and controller) của đại công ty 
SNC Lavalin. Stephane Roy bị 
buộc tội gian lận, tham nhũng và 
hối lộ nhưng bà quan tòa Patricia 
Compagnone  hủy bỏ vụ án vì kéo 
dài quá lâu. Meng Wanzhou có thể 
được TC giải cứu, hoặc được tòa 
tha bổng vì không đủ bằng chứng 
hay vì vụ án kéo dài qúa lâu. Thành 
ra chuyện xử bà Meng Wanzhou và 
dẫn độ qua Mỹ tuy được chính phủ 
Canada cho xúc tiến và đang trong 
giai đoạn xét xử nhưng chưa biết sẽ 
kết thúc ra sao.

Trở lại chuyện thao túng của tân 
đế quốc thì gần đây nhất cô Chemi 
Lhamo , một sinh viên Canada gốc 
Tây Tạng, vừa đắc cử Chủ Tịch Hội 
Sinh Viên ở Đại Học Toronto (U of 
T)-chi nhánh Scarborough-  thì bị 
sinh viên Tàu làm thỉnh nguyện thư 
đòi bỏ cô ra khỏi chức vụ này. U of 
T có khoảng 91 ngàn (91,000) sinh 

Năm 1938 Dr. Norman Bethune, 
một bác sĩ Canada, đến giúp Trung 
Hoa vì khi ấy Trung Hoa đang có 
chiến tranh với Nhật và đang bị 
tàn phá nặng nề. Trong thời gian 
ở bên Trung Hoa Norman Bethune 
gặp Mao trong một hang động 
(cave) và đã nói chuyện với Mao 
suốt đêm, sau đó Norman Bethune 
đã tận tình giúp quân đội của Mao 
và trở thành anh hùng của TC sau 
khi chết ở bên Trung Hoa ngày 12 
tháng 11 năm 1939 (9).

Nói đến Canada thì cũng nên 
nhắc lại rằng Pierre Trudeau, cựu 
Thủ Tướng Canada, là lãnh tụ Tây 
Phương đầu tiên công nhận TC năm 
1970, một năm sau (1971) Canada 
chính thức bang giao với TC. Năm 
1976, chịu áp lực của Mao, Pierre 
Trudeau cấm Đài Loan tham dự 
Thế Vận Hội ở Montreal (1).

Bây giờ Justin Trudeau, con 
của Pierre Trudeau, là Thủ Tướng 
Canada. Cuối năm 2017 Justin 
Trudeau sang TC, hy vọng với 
thân tình giữa Mao vả Trudeau 
cha trước đây sẽ giúp ký được 
thỏa ước mậu dịch, nhưng vỡ 
mộng vì bây giờ TC là cường quốc 
số 2 trên thế giới và Mr Xi coi 

Canada chẳng 
ra gì! (2). 
Hiện nay tỉnh 
bang British 
Columbia 
của Canada 
đang lệ thuộc 
tài chánh vào 
TC, khoảng 
36% sinh viên 
ngoại quốc học 
ở University 
of British 
Columbia 
(UBC) là người 
Tàu (3) và 
UBC có thể bị 
khủng hoảng 

Huawei sẽ làm gián điệp nên dự trù 
cho Huawei thiết lệp 5G Network, 
cuộc khủng hoảng về dân tị nạn 
(immigration crisis) ở Đức quốc 
một phần do bà thủ tướng Angela 
Merkel bị áp lực của tài phiệt Đức 
muốn có nhân công rẻ tiền để họ 
kiếm lời nhiều hơn. Nói đến tài 
phiệt thì tôi xin nêu ra một đặc điểm 
là họ không có tổ quốc, hay nói 
cho chính xác hơn thì tổ quốc của 
họ là tiền, tất cả những chuyện họ 
làm là vì tiền, nếu vài năm sau đất 
nước của họ có tiêu tan vì chuyện 
họ làm mà năm nay họ kiếm được 
nhiều tiền thì họ vẫn làm, vì vậy 
nhiều CEO của các công ty truyền 
thông Tây Phương tìm cách lobby 
để chính phủ họ cho phép Huawei 
thiết lập 5G Networks. Pháp thì bị 
biểu tình đập phá hằng tuần liên tục 
từ ngày 17 tháng 11 năm 2018 đến 
ngày 02 tháng 3 năm 2019 và có 
thể còn tiếp tục. Gần đây nhất một 
thành viên của G7 là nước Ý (Italy) 
dự tính sẽ ký thỏa hiệp với TC để 
tham gia vào “Sáng kiến  Một vành 
đai, Một con đường (China's Belt 
and Road Initiative)”, cho TC xây 
cất các cơ sở hạ tầng, mở đường cho 
cuộc xâm lăng ở Ý như TC đã làm ở 
Phi Châu (22).
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nhiều Viện Khổng Tử ở Canada bị 
đóng cửa, một phần vì số “nai tơ” 
ghi danh học quá ít, một phần vì 
các trường Đại Học và Cao Đẳng 
không chịu sự kiểm soát của chính 
quyền TC nên không nhận được trợ 
cấp nữa. Hai trường Đại Học lớn 
ở Montreal là McGill và Concordia 
được chính quyền TC tiếp xúc để 
mở Viện Khổng Tử nhưng họ từ 
chối (8).

Những điều tôi trình bày trên đây 
về sự thao túng của TC ở Canada và 
về phản ứng của chính phủ Canada 
không mấy lạc quan như chúng ta 
mong muốn vì sự thật là như vậy, 
tôi không được biết một chính sách 
hay một biện pháp nào rõ ràng của 
chính phủ Canada nhằm hạn chế 
hay chống lại mưu đồ của TC một 
cách có hiệu quả.

Tôi không rõ UFWD hoạt động 
bên Mỹ như thế nào nhưng tôi 
được biết nước Mỹ có 104 Viện 
Khổng Tử (10), cộng với Viện 
Trần Nhân Tông (Tran Nhan Tong 
Academy) ở Đại Học Harvard 
(Harvard University) mà ông chủ 
tịch Thomas Patterson, professor 
at Harvard, khen Hồ Chí Minh nức 
nở trong câu trả lời phỏng vấn dưới 
đây:

“It was there that I began to 
appreciate the full meaning of his 
selfless devotion to his country. It is 
the same selflessness and humility 
that was evident in the life of Ho 
Chi Minh or, in my country, George 
Washington” - June 22, 2012 (11).

Nếu lời khen này ông nói trước 
4/1975, khi thế giới còn u mê về 
VC, thì còn tha thứ được; oái ăm 
thay lời khen này ông nói vào 
tháng 6/2012, 37 năm sau khi Hồ 
chí Minh lòi mặt nạ là kẻ phản 
phúc, sát nhân, lừa bịp, dâm ô, bán 
nước, v.v...

Tây Âu cũng chẳng khá gì hơn, 

thì họ làm nhẹ nhàng hơn.
Tháng 5/2016 Thủ tướng Justin 

Trudeau dự buổi gây quỹ “Liberal 
Party cash-for-access fundraiser” 
ở lâu đài của một đại gia Tàu, ít 
tuầu sau đó thì thương gia Tàu 
tên là Zhang Bin cho “Pierre 
Elliott Trudeau Foundation” và 
“University of Montreal Faculty of 
Law” một triệu Gia Kim (CAD). 
Xin nói thêm ông Zhang Bin là 
cố vấn chính trị của chính quyền 
Bắc Kinh (14) (15). Nhiều chuyên 
gia (experts) tin rằng TC đang nổ 
lực gây ảnh hưởng ở ngoại quốc 
qua một cơ quan có tên là “United 
Front Work Department (UFWD)”, 
tổ chức này đã có từ thời Mao và 
nay được ông Cập dùng lại. Chủ 
trương của tổ chức này là kết thân 
và mua chuộc các phần tử thiên tả 
để gây ảnh hưởng, một trong những 
phương tiện của UFWD là các Viện 
Khổng Tử (Confucius Institute). 
Những chuyên gia này tin rằng 
những người cầm đầu của những 
Viện Khổng Tử đặt ở nhiều trường 
Đại Học và Cao Đẳng ở Canada, 
những sinh viên Tàu và các hiệp hội 
trí thức Tàu phải báo cáo trực tiếp 
cho các quan chức TC. Viện Khổng 
Tử của trường Cao Đẳng Dawson 
(Dawson College) ở Montreal đã bị 
Cơ quan Tình Báo Canada (CSIS) 
điều tra về việc làm gián điệp. Một 
sinh viên của Viện Khổng Tử này 
hỏi thầy giáo về chuyện Thiên An 
Môn (Tiananmen Square) thì bà 
thầy giáo cười chế nhạo và không 
thèm trả lời (8). 

Theo ông Giám Đốc của Dawson 
College, Richard Filion, cho biết 
thì Viện Khổng Tử có toàn quyền 
kiểm soát chương trình dạy của 
thầy giáo; chi phí của Viện và lương 
bổng của thầy giáo thì một phần do 
học phí còn phần lớn là nhờ trợ cấp 
của chính phủ TC.

Một dấu hiệu lạc quan là gần đây 

viên thì trong đó có khoảng 12 ngàn 
(12,000) là sinh viên Tàu, và thỉnh 
nguyện thư có được gần 11 ngàn 
(11,000) chữ ký trong một thời gian 
rất ngắn, điều này cho thấy có “bàn 
tay lông lá” nào đó đàng sau thỉnh 
nguyện thư. Cô Chemi Lhamo cũng 
như báo chí ở Toronto đều tin rằng 
chuyện thỉnh nguyện thư này là do 
lãnh sự quán TC điều hành (6). Nếu 
chỉ ký thỉnh nguyện thư một cách 
ôn hòa thì không nói làm gì, đàng 
này có đứa nói những lời bất hảo 
như “tao muốn mày chết hay bị hảm 
hiếp” (wished for her to die or be 
raped), “những người như mày đáng 
bị bắn, mong cho mày xuống địa 
ngục ngay” (People like u deserve 
a gunshot. Hope you go to hell 
immediately). Những lời hăm dọa 
này thể hiện một hình thức khủng 
bố mà chúng ta thấy VC đã áp dụng 
trong Chiến Tranh Việt Nam trước 
đây, và nghiêm trọng đến mức cảnh 
sát Toronto phải chính thức mở cuộc 
điều tra (20).

Bên cạnh U of T thì McMaster 
University ở Hamilton cũng có một 
chuyện về sinh viên Tàu chống buổi 
nói chuyện của bà Rukiye Turdush 
về vấn đề vi phạm nhân quyền của 
TC ở Uyghur (7). Trong buổi nói 
chuyện bà Rukiye Turdush có đề 
cập đến việc con trai bà đang theo 
học ở McMaster University, thế là 
một sinh viên Tàu viết trên WeChat 
“hãy tìm thằng đó”. Trong phần “hỏi 
và trả lời” bà Turdush hỏi ý kiến của 
một sinh viên quay video buổi nói 
chuyện thì hắn ta tức giận bước ra 
khỏi phòng và hét to “F--- you”.     

Hai chuyện này dĩ nhiên là những 
“chuyện nhỏ” nhưng cho thấy đế 
quốc TC đã ra mặt thao túng Canada 
với những hành động thô bạo, với 
chủ trương khủng bố; còn những 
chuyện lớn như đưa người ra ứng 
cử, vận động hành lang (lobby), 
mua chuộc các quan chức cao cấp 
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có chính sánh và chiến lược hữu 
hiệu để bảo vệ quốc gia, ngăn chặn 
những mưu đồ xâm lăng của tân đế 
quốc TC, trái lại họ còn tranh nhau 
nhào vô TC đầu tư để làm giàu, 
tạo điều kiện cho TC lấy được các 
bí mật kỹ thuật và trở thành nước 
giàu mạnh thứ 2 trên thế giới. Sự 
thao túng của TC đã làm cho các 
quốc gia Tây Phương đẻ ra những 
chính sách lệch lạc, không biết đâu 
là đúng, đâu là sai. Một ví dụ về sự 
lệch lạc này là chuyện sau đây. 

Ngày 01/12/2019 Canada bắt 
Meng Wanzhou, CFO của Huawei, 
theo yêu cầu của Mỹ về tội vi 
phạm lệnh cấm vận Iran. Chín 
ngày sau (10/12/2019) TC bắt bỏ 
tù hai công dân Canada là Michael 
Kovrig and Michael Spavor, một 
hình thức bắt người làm con tin để 
trả đũa Canada, tám ngày sau đó 
(18/12/2019) một công chức cao 
cấp của Bộ Ngoại Giao Canada, 
bà Sarah Taylor (director-general 
of the north-Asia bureau at Global 
Affairs), xuất hiện tại tòa đại sứ 
TC ở Ottawa hối thúc sinh viên 
Canada ghi danh sang TC học 
theo “Chương trình Trao đổi Văn 

quyền các nước nghèo bằng bạo 
lực, khối CS còn lợi dụng nền dân 
chủ và tự do của Tây Phương để 
tuyên truyền và gây ảnh hưởng, 
họ mua chuộc các cơ quan truyền 
thông, nhất là những nhà báo thiên 
tả to mồm, vì biết rằng tự do báo 
chí là một sức mạnh vô cùng quan 
trọng, họ dùng thể thao và văn 
nghệ để tô son vẻ phấn che dấu sự 
độc tài tàn ác của chế độ, và nguy 
hiểm nhất là họ tìm mọi cách xen 
vào hệ thống giáo dục, cài đặt 
những phần tử thiên tả hay tham 
tiền để bơm vào đó những tư tưởng 
xã hội không thực tế, xúi dục người 
dân đòi hỏi đủ thứ quyền lợi cho 
cá nhân mình mà không hề có một 
chút trách nhiệm đối với tổ quốc. 

Ở Canada có “Charter of Rights 
and Freedoms” cho người dân có rất 
nhiều quyền và tự do nhưng không 
có “Charter of Responsibilities” 
để đòi hỏi người dân phải có trách 
nhiệm với tổ quốc. Điều trớ trêu 
là chính phủ đưa ra Charter này 
do ông Pierre Truadeau lãnh đạo, 
một người thân thiết với Mao của 
Tàu và với Castro của Cuba, hai 
nhà độc tài coi nhân quyền như 
rác rưởi. Chúng ta biết rằng quyền 
lợi và trách nhiệm phải đi đôi với 
nhau, có cái này mà không có cái 
kia thì xã hội mất thăng bằng đưa 
đến sụp đổ; một quốc gia mà dân 
có đủ thứ quyền nhưng chả có 
trách nhiệm thì quốc gia đó sẽ đi 
đến phá sản, hủy hoại cũng như 
một gia đình cho con cái cứ việc 
tiêu xài mà chẳng cần đi làm thì 
gia đình đó sẽ khánh tận.    

Mối nguy lớn của Tây Phương 
hôm nay không phải là nỗ lực xâm 
lăng của tân đế quốc mà sức kháng 
cự yếu kém của họ. Hơn ba thập 
niên qua các nước Tây Phương ích 
kỷ và thiển cận, chú trọng quá nhiều 
vào kinh tế và thương mại nhằm 
làm giàu cho tài phiệt nên không 

Mỹ đang vận động và ngay cả gây 
áp lực các quôc gia Âu Châu yêu 
cầu họ đừng dùng 5G Network của 
TC do các công ty như Huawei hay 
ZTE cung cấp, lý do là các công ty 
này dùng 5G Network của họ để lấy 
tin tức tình báo nhưng nhiều quốc 
gia Âu Châu không tin (12), hay tin 
nhưng vẫn dự tính sẽ dùng vì rẻ tiền 
hơn các 5G Networks của Nokia 
hay Erisson ở Âu Châu! Network 
càng rẻ thì các công ty điện thoại 
càng có lời nhiều vì vậy mà CEO 
của công ty Telus ở Canada, Darren 
Entwistle, đã cảnh cáo chính phủ 
Canada nếu không  cho dùng 5G 
Network của Huawei thì dân phải 
trả tiền điện thoại đắt hơn (13).

Cũng từ sau Thế Chiến II khối 
Cộng sản đã nỗ lực mở rộng bằng 
cách yểm trợ các đảng Cộng sản 
ở những nước nghèo cướp chính 
quyền, chiến tranh Việt Nam là 
một trong những nổ lực này. Bắc 
Việt được Tàu, Nga và các chư hầu 
trong Liên Bang Sô Viết yểm trợ tối 
đa trong khi Miền Nam chỉ có Mỹ 
(một đồng minh lọc lừa) giúp một 
cách lưng chừng; các nước Tây Âu 
chẳng những ngoảnh mặt làm ngơ 
mà còn nghiêng về phía VC, chống 
phá Việt Nam Cộng Hoà (VNCH), 
họ không hiểu rằng VNCH chống lại 
VC và cả khối CS không phải chỉ để 
bảo vệ Miền Nam VN mà còn ngăn 
chận làn sóng đỏ tràn xuống các 
nước ở phía Nam như Tân Gia Ba, 
Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân, 
v.v... Khi làn sóng người Việt tị nạn 
liều chết bỏ nước ra đi thì bộ mặt 
thật của CSVN lộ ra cho thấy chiến 
tranh VN không phải là chiến tranh 
giải phóng như CS tuyên truyền mà 
là chiến tranh khủng bố giúp mở 
rộng khối CS và đưa VN xuống địa 
ngục trần gian, từ đó các đảng CS 
ở Mã Lai, Nam Dương không còn 
“chính nghĩa” nữa và bị tan rả.

Song song với việc cướp chính 



30 Tháng 4, 1975 - 201915

nạn Cộng sản ở Mỹ và Âu Châu, 
mà để nhìn thẳng vào một đại họa 
đang đến cho quê hương thứ hai 
của chúng ta, quê hương đó không 
riêng gì Canada mà còn có cả Mỹ, 
Anh, Pháp, Đức, v.v... 

Tuy Canada đang bị TC thao 
túng, lũng đoạn và chính phủ 
đương nhiệm hình như không nhận 
thức được hiểm họa bị TC xâm lấn 
nhưng với nền tảng dân chủ rất 
vững chắc, với sự thay đổi chính 
phủ  tùy theo thời thế, tôi tin rằng 
sẽ có chính phủ khác sáng suốt 
hơn, nhìn thấy hiểm họa xâm lăng 
của TC và sẽ vận động được toàn 
dân chống lại một cách hữu hiệu. 
Lịch sử nhân loại cho chúng ta thấy 
rằng những nước có tham vọng làm 
bá chủ thế giới sẽ sụp đổ một cách 
thê lương khi lên gần đến tột đỉnh 
của quyền lực vì lúc ấy sức cùng 
lực kiệt và sức kháng cự của thế 
giới càng lúc càng mạnh.                  

Là người Việt tị nạn CS ở hải 
ngoại, ngoài việc tham gia các sinh 
hoạt nhằm đem lại tự do, dân chủ 
và độc lập cho Việt Nam, chúng ta 
còn có bổn phận chống lại tân đế 
quốc TC để bảo vệ quê hương thứ 
hai.  

Chúng ta có thể làm được gì để 
chống lại tân đế quốc TC và bảo vệ 
quê hương mới? Tôi nghĩ có một 
số việc chúng ta có thể làm được, 
những việc này không cần nhiều 
công sức hay tiền bạc, cũng không 
đòi hỏi phải chấp nhận hiểm nguy 
hay hy sinh to lớn. Với nhiều kinh 
nghiệm đau thương khi sống dưới 
sự thống trị của Cộng sản chúng 
ta có nhiều hiểu biết hơn dân bản 
xứ về chính trị và lịch sử quốc tế, 
chúng ta biết hơn họ về những mưu 
mô quỷ quyệt của TC, về tham 
vọng làm bá chủ thế giới, về kiểm 
soát và bóc lột con người khi họ 
nắm được chính quyền, về việc 
tẩy nảo để biến người dân thành 

Hiện tượng giáo sư Thomas 
Patterson ở Đaị Học Harvard ca 
ngợi Hồ Chí Minh năm 2012 hay 
Alexandria Ocasio-Cortez với 
“Green New Deal” ở Mỹ gần đây 
cho thấy nước Mỹ đang bị ảnh 
hưởng của CS đến mức đáng lo 
ngại. Đại họa đến phần lớn là do 
dân thiếu hiểu biết, tin theo một 
chủ nghĩa không tưởng “làm theo 
khả năng hưởng theo nhu cầu”, 
nghĩ rằng chính phủ có bổn phận 
phải lo hết mọi chuyện cho dân nên 
đòi hỏi đủ thứ, có thể ví von rằng 

“chủ nghĩa CS là ánh sao mà người 
dân vừa đi vừa nhìn còn chính 
quyền CS là cái lỗ cống mà họ rớt 
xuống”, một thứ lỗ cống sâu thăm 
thẳm nên lỡ rớt xuống rồi thì không 
ngoi lên được.

Nhiều chủ trương TC đang thi 
hành ngày nay nhằm xâm chiếm 
Canada cũng tương tự như những 
chủ trương của VC trong chiến 
tranh Việt Nam: tuyên truyền, mua 
chuộc, hăm họa, khủng bố. Nhưng 
nguy hiểm hơn VC ngày xưa vì 
TC giàu, mạnh hơn VC ngày xưa 
nhiều, và TC lợi dụng nền dân chủ 
và tự do quá mức của Canada nên 
có thể làm công khai với sự hổ trợ 
của một guồng máy tuyên truyền 
giàu nhân lực và tài chánh.     

Nêu lên chuyện tân đế quốc TC 
thao túng ở Canada không phải để 
làm nản lòng những người Canada 
gốc Việt, hay những người Việt tị 

Hóa” (Canada-China Scholarship 
Exchange Program) mà Canada đã 
ký với TC năm 1973 (21).                         

Gần đây TC đã bỏ ra rất nhiều 
tiền để thành lập China Global 
Television Network (CGTN) ở 
Chiswick, west London (Anh 
Quốc) và đã chính thức khai trương 
Network này ngày 31/12/2016. 
Tờ báo Global News là cơ quan 
tuyên truyền đắc lực của TC ở hải 
ngoại (19).  Khi thành lập CGTN 
họ gặp một “khó khăn rất lạ” là có 
quá nhiều ký giả ngoại quốc nộp 
đơn, họ chỉ cần 90 người mà có 
đến gần 6 ngàn người xin việc, lý 
do là nhiều tờ báo Tây Phương sa 
thải nhân viên vì báo in trên giấy 
bán ít đi do ảnh hưởng của tin trên 
Internet. Chắc chắn là nhiều người 
trong số được tuyển dụng sẽ trở 
thành bồi bút, tận lực phục vụ cho 
TC.

Nếu chuyện Thủ Tướng Úc 
Malcolm Turnbull ra luật để giới 
hạn ảnh hưởng của ngoại quốc làm 
tôi lạc quan thì chuyện một học 
sinh Úc 9 tuổi không chịu chào 
cờ làm tôi bi quan vì nó được coi 
như một điểm son của nền dân chủ 
Úc nhưng thực tế đó là mối nguy 
của một hệ thống giáo dục ba phải, 
chào cờ cũng được mà không chào 
cờ cũng được (18). Nếu học sinh 
bậc Tiểu học hay Trung học mỗi 
tuần chào cờ một lần để nhắc nhở 
các em về tổ quốc, về bổn phận 
công dân... là chuyện cần thiết thì 
tất cả học sinh phải tuân theo, em 
nào không muốn chào cờ thì nhà 
trường phải có biện pháp, ngược 
lại nếu chuyện chào cờ không cần 
thiết thì bỏ đi. Cách giải quyết để 
thỏa mãn một học sinh bướng bỉnh 
và coi ý kiến bướng bỉnh đó còn 
quan trọng hơn sự tuân thủ chào 
quốc kỳ của hàng trăm ngàn học 
sinh khác cho thấy nền giáo dục đó 
không phân biệt được đúng và sai.    
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công cụ phục vụ cho kẻ cầm quyền, 
không biết phân biệt cái đúng và cái 
sai mà chỉ biết răm rắp tuân theo 
mệnh lệnh, và nhiều điều khác nữa 
về hiểm họa của tân đế quốc TC. 

Chúng ta nên nói những điều trên 
đây cho con em chúng ta biết, nói 
những điều này với bạn bè ngoại 
quốc, với những nhà lập pháp nơi 
mình cư ngụ, với truyền thông nếu 
có cơ hội. Dĩ nhiên không phải mọi 
người nghe chúng ta nói sẽ hiểu và 
tin, nhưng tôi tin chắc sẽ có một số 
người hiểu và tin chúng ta.

Trần Phố Hội
Tháng 3/2019  
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Dẫu không nói
ở đầu môi
tình quê hương
vẫn trong tôi
hoài...

Ngoảnh nhìn lại
nhiều đổi thay
lòng chẳng phai
sẽ nhớ thương
mãi....

Trịnh Tây Ninh

tình 
quê hương
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BA MƯƠI 
NGÀY ẤY 
THÁNG TƯ...

Ba mươi ngày ấy Tháng Tư 
Buộc khăn tang lại sao như nghẹn lòng 
Núi non sông biếc mênh mông
Tiễn đoàn trai trẻ xuôi dòng ra đi
Các Anh xanh tuổi xuân thì
Đạn bom nghiệt ngã còn gì mộ xiêu
Rừng buông sương lạnh hắt hiu
Về đâu Anh hỡi đã chiều hoàng hôn
Hoả châu rực sáng gọi hồn  
Đêm nay sống chết ai chôn ai giờ ...
Hùng thiêng máu thẫm sắc cờ
Gươm Mê Linh thuở dựng bờ nước non
Tiếc cho giấc mộng chưa tròn
Dọc ngang cung kiếm vẫn còn cưu mang
Cỏ hoa xưa cũng bàng hoàng
Trường ca lẫm liệt chào hàng quân đâu
Còn gì sau cuộc bể dâu
Thẻ bài, xương mục bên cầu tử sinh 
Chỉ còn tên tuổi hiển linh
Theo trời mây của vô tình thoảng qua
Tiếng ru đất tổ quê cha
Quê hương thắp nén xót xa sơn hà

Như Thương
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Thư viết năm 1979 của bé 
Lê Vĩnh Cường - Con trai 
của một người lính VNCH 

bị bỏ trong tù Cộng Sản

Mong rằng lá thư này sẽ được lưu trữ trong hồ sơ, 
đặc san của Hậu duệ VNCH mãi mãi vì đó là bằng 

chứng lịch sử để chứng minh CS đã giam cầm trong “tù 
cải tạo” những người lính VNCH mà họ không hề phạm 
án, không có bản án mà vẫn bị giết; đồng thời, thế hệ 
Hậu duệ VNCH như bé Lê Vĩnh Cường đây cũng bị 
sống đời cơ cực cùng với gia đình thay vì tuổi của bé là 
tuổi học trò ngây thơ, hồn nhiên, cơm no áo ấm bên mái 
gia đình hạnh phúc có ông bà và cha mẹ.
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Sau ngày mất nước người anh 
còn lại bị bắt đi “cải tạo”.

Anh tôi cũng như ba tôi trước sau 
đều phục vụ thuộc tại tiểu đoàn 12 
Pháo Binh. Tuy là sĩ quan cấp úy, 
nhưng không hiểu sao anh tôi lại bị 
đưa ra Bắc.

Đầu năm 1977 gia đình tôi mới 
nhận được tin và xin giấy đi thăm 
nuôi. Gia đình đơn chiếc, nên tôi 
phải thay mẹ làm “thân cò” lặn lội 
ra Bắc tìm anh Hai.

Nói là đi tìm vì thực sự tôi chưa 
biết đích xác là anh tôi đang ở đâu? 
Sau tháng Tư Đen, trong miền Nam 
cũng như ngoài Bắc nhà tù Cộng Sàn 
mọc lên như nấm dại. Có những nhà 
tù chúng nó dựng lên chưa kịp đặt 
tên thì những người Lính miền Nam 
“bị gãy súng” đã đầy ắp và người Tù 
cũng bị di chuyển liên miên.

Tuy rằng khi nhận tin thân nhân 
mình ở chổ này, nhưng khi ra tới nơi 
thì họ đã bị chuyển đi nơi khác nên 
mỗi khi đi thăm nuôi mà gặp ngay 
được người nhà của mình đúng như 
lời nhắn thì thật là họa hiếm.

Tôi nghe ngóng, lần mò hỏi thăm 
mười mấy người lối xóm và theo họ 

đi ra Bắc tìm thăm thân nhân. Ai 
cũng tay xách nách mang, trên mặt 
người nào cũng đầy vẻ lo âu mệt 
mỏi. Phương tiện di chuyển là xe 
lửa, xe đò nhưng rất khó khăn nên 
phải mất hơn mười ngày mới ra tới 
Hà Nội. Chưa ra tới nơi, chưa kịp 
gặp thân nhân thì những giỏ quà của 
chúng tôi bị bọn công an dọc đường 
tịch thu hơn phân nữa, có người mất 
sạch!

Trong đoàn người đi tìm thăm 
thân nhân này có tôi là trẻ nhất, ốm 
yếu nhất. Hỏi thăm đủ nơi, đủ chỗ, 
có khi mất thêm đôi ba ngày nữa 
mới tìm tới được nơi nhốt thân nhân 
của mình. Cũng là may mắn, một số 
người đi chung tìm được thân nhân 
của họ tôi thì tìm được nơi anh tôi bị 
giam giữ là một vùng đất xa tít tuốt 
trên Cao Bằng Lạng Sơn.

Tới nơi thì trời đã sẩm tối, đoàn 
người ngồi chờ trong một cái chòi 
tranh phía ngoài trại tù. Đâu chừng 
một giờ sau, một gã công an xuất 
hiện. Với cái giọng Nghệ An trọ 
trẹ nặng như đeo đá, gã gọi từng 
người, trình đủ thứ giấy tờ, hạch hỏi 
đủ thứ chuyện, rồi đến cái màn lục 
xét những giỏ đồ thăm nuôi, và sau 
cùng mới gọi gười tù ra.

Tôi sốt ruột vì ai cũng được gọi 
gặp thân nhân mà tên của anh tôi 
thì chẳng nghe. Lo âu, mệt & đói, 
làm hai mắt hoa lên, đầu óc nặng 
trĩu, hết đứng lên ngồi xuống, trong 
lòng như lửa đốt. Thấy những người 
cùng đoàn đang khóc mừng, tíu tít 
hỏi thăm thân nhân họ, trong lòng 
tôi cứ như bị kim châm.

Ngơ ngác chưa biết tìm ai để hỏi. 
Bỗng có một gã công an đến gần tôi 
ra lệnh:

- Người nhà của cô bị nhốt chỗ 
khác, xách đồ đi theo tôi...

Như có sức mạnh vô hình, tôi 
quên mệt. Rất nhanh, đứng dậy 
xách hai giỏ đồ đi theo.

NGUYỄN THỊ 
THÁI HÒA

ANH 
TÔI
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và được gởi giỏ đồ ăn lại.
Có gã công an dẫn đường đêm 

qua đứng gần đó, hai con mắt cú vọ 
của nó gờm gờm nhìn tôi.

Dù tôi không được nói ra được 
nhưng nhìn thần sắc thểu não, nhìn 
bộ đồ nhầu nát lấm sình đất chưa 
kịp khô trên người tôi, anh Hiệp 
cũng đoán được chuyện gì đã xẩy ra 
cho em gái mình.

Tôi biết đêm qua, khi tấm thân của 
tôi bị vùi dập bởi loài quỉ đỏ thì lòng 
dạ anh Hiệp cũng nôn nóng từng 
giây chờ gặp tôi. Anh Hiệp nhìn tôi, 
hai mắt đỏ rực, những tia máu trong 
mắt anh như muốn nổ tung. Anh cắn 
chặt vành môi. Tay đấm mạnh vào 
ngực, rồi nghiến răng, hai con mắt 
như tóe lửa quay qua nhìn tên công 
an.

Hai chữ "Trời ơi" của anh không 
thoát ra khỏi cổ họng, mà sao tôi 
nghe rõ mồn một, như xoáy vào tim 
óc tôi, nghe như tiếng rên siết của 
trái tim anh.

Tôi biết anh Hiệp đau khổ đến 
cùng độ. Anh nhìn tôi với anh mắt 
đau đớn, thương xót đứa em gái bất 
hạnh khốn khổ của mình.

Hai anh em chỉ cách nhau có một 
hàng rào kẽm gai, mà sao như cách 
xa ngàn dậm không sao vói tới. Một 
tay anh bấu vào hàng rào kẻm gai 
đến chảy máu, tay khác cố thò ra 
ngoài tỏ dấu muốn nắm lấy tay tôi. 
Đầu anh gục xuống sát hàng dây 
kẻm gai miệng thì cứ rên siết có một 
câu: Ti ơi, Ti ơi ...

Tôi không nói được gì hết, chỉ 
nhìn anh mà khóc.Tiếng khóc uất 
nghẹn của tôi như một lời xác nhận 
khiến anh Hiệp càng đau, càng điên 
thêm. Rồi thì anh té nhào xuống, 
ngất đi. Bạn Tù khiêng anh vào 
trong. Tôi đứng chết trân nhìn theo, 
khóc nghẹn, tôi thấy máu trong lòng 
bàn tay anh tươm ra. Trời hỡi, trời 
ơi…

sao cho chóng qua tấn tuồng bỉ ổi 
này!

Trước khi kéo nhau đi, chúng vỗ 
vai nhau cười ngả nghiêng, cười 
thỏa mãn, cười man rợ, giọng cười 
của lũ ác quỷ hiện hình, một tên 
trong bọn chúng quay lại hăm dọa:

- Liệu mà câm mồm lại nhá...
Khi chúng bỏ đi, tôi lăn mình 

xuống suối để rửa cho hết những 
vết dơ trên người. Mặc lại áo quần, 
mò mẩm trong bóng tối tìm lại hai 
giỏ đồ...

Lạnh lẻo, run rẫy, toàn thân tôi 
đau đớn vô cùng, hai cánh tay tôi 
như muốn gẩy nát, tôi không đi nổi, 
tôi lết từng đoạn, nhắm hướng mà 
lết và không biết bao lâu, khi lết tới 
được trại tù thì trời cũng gần sáng.

Tôi mong mặt trời lên, mong nhìn 
thấy được anh Hiệp của tôi mong 
trao được giỏ quà và để theo kịp 
đoàn người thăm tù trở về Nam.

Vậy mà chờ cũng gần tới trưa 
chúng nó mới cho gọi anh Hiệp ra.

Bằng cái giọng rất đểu cáng, một 
tên công an vờ vịt nạt nộ tôi:

- Đi đâu cả đêm qua bây giờ mới 
mò tới? Hết giờ thăm nuôi rồi biết 
chửa?!

Rồi chúng nó bảo là đã qua giờ 
thăm nuôi, nên tôi chỉ được đứng 
bên ngoài hàng rào kẻm gai 15 phút 

Trời tối như mực. Gã công an 
mang súng đi trước với cái đèn pin 
nhỏ. 

Quanh co một đổi quảng chừng 
năm mười phút cách nhà tù. Tôi hỏi: 
Thưa ông, gần tới chưa?

Gã không trả lời lầm lủi đi tiếp.
Thêm một đoạn nữa cũng đâu 

chừng năm phút gã dừng lại, tôi 
nghe như có tiếng nước chảy của 
một con suối nhỏ, một tên đứng 
phía dưới khoát nước lên nói: Ê! 
đừng lại đây đi!

Có tiếng xì xào của vài tên công 
an nữa đang chờ sẵn ở đó. Chúng nó 
hỏi gã dẫn đường:

- Tới rồi à?
Gã công an dẫn đường ra dấu cho 

tôi đứng lại.
- Tôi sốt ruột hỏi :
Dạ thưa ông chừng nào thì tới chổ 

anh tôi ở?
Chúng nó phá lên cười rồi nói:
- Gấp gì, đằng nào cô cũng gặp 

người nhà mà, ở đây “ủng hộ” 
chúng tôi một tí đi... đã!

Chúng nó kéo dài chữ “đã” ra và 
cười hô hố...

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì chúng 
đã xúm lại, giựt hai giỏ xách đồ của 
tôi liệng ra xa, lột áo quần, đè tôi 
xuống, hai thằng trong bọn chúng 
đứng phía trên đầu tôi, mỗi thằng 
một bên, dùng hai chân đạp mạnh 
lên hai cánh tay giang thẳng của tôi 
cho một thằng khác hãm hiếp. Sau 
mỗi một thằng, chúng nó bắt tôi 
xuống con suối nhỏ đó rửa ráy, rồi 
leo lên cho thằng khác làm tiếp....

Giữa núi đồi hoang vu, giữa đồng 
mông hiu quạnh, kêu trời, trời chẳng 
thấu, kêu đất, đất chẳng nghe.

Với bản năng sinh tồn tôi cắn răng 
mềm người chịu đựng, nước mắt ứa 
ra nhưng không dám kêu la, không 
dám kháng cự mặc cho một lũ “đười 
ươi” sáu, bảy thằng “phóng uế” lên 
thân xác mình... Lòng thầm mong 
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gia tộc hồi tết Mậu Thân.
Thêm một lần phải chứng kiến 

cái cảnh nát lòng này.
Trời ơi, những cái chết đau 

thương vẫn không buông tha những 
người ruột thịt thân yêu của tôi!

Đêm hôm đó, giữa núi rừng lạnh 
lẽo, cô đơn ngồi nhìn đống lửa 
thiêu rụi thi thể anh tôi. Đống lửa 
cao ngất trời. Lửa hỏa ngục ở trần 
gian. Lửa thiêu đốt thân xác người 
anh thân yêu của tôi. Lửa đang đốt 
cháy trái tim tôi.

Tôi thấy nét mặt anh tôi ẩn hiện 
trong ngọn lửa. Nét mặt rạng rỡ 
của tuổi thanh niên. Nét mặt sạm 
nắng của thời lao vào bom đạn. 
Dáng dấp anh trong bộ đồ lính trận, 
giọng nói ồ ề mỗi lần về phép. Từ 
đầu thềm nhà đã lên tiếng gọi: Ti 
ơi, anh về nè.

Anh Hiệp ơi, sao không là Mẹ, 
là Ba, là ông bà Nội , không là ai 
khác, mà gọi con Ti đầu tiên?

Trước khi bị bắn gục anh cũng 
gọi “Ti ơi” có phải không?

Trời ơi, cho tới bây giờ, tôi vẫn 
không thể nào quên được đôi mắt 
đỏ ngầu của anh tôi, vẫn không 
quên được cái âm thanh thê thiết 
của bốn chữ "Trời ơi, Ti ơi". Cho 
tới bây giờ tôi vẫn nghe rõ, rõ lắm. 
Nhưng mà tiếng tôi gọi “Trời ơi, 
anh Hiệp ơi” thì không ai nghe thấy 
hết...

Cho đến bây giờ tôi vẫn không 
thể nào quên được nét mặt đau đớn 
tột cùng của anh tôi khi biết đứa em 
gái nhỏ bé của mình bị hảm hiếp....

*** 
Khi viết lại những dòng chữ này, 

tôi thương, tôi nhớ vô cùng những 
người anh thân yêu của tôi. Những 
người anh cùng chung huyết thống. 
Những người anh bất hạnh, vắn số 
của tôi đã chết cho tôi được sống.

Anh tôi bị bắn chết đau đớn, chết 
không kịp trối trăn chỉ vì lên tiếng 
phản đối những tên công an quỉ dữ 

nở, nên lại tất tả ngược xuôi mua 
sắm và chuẩn bị cho lần ra đi tới... 
Tôi không thể ích kỷ,tôi nhớ tới anh 
Lộc, anh Kính, hai người anh tôi 
đã chết cho tôi được sống trong tết 
Mậu Thân 68.

Hai tháng sau cái đêm khốn nạn 
đó, tôi ra thăm lần nữa thì mới hay 
anh Hiệp đã bị bắn chết ngay tại 
hàng rào sau trại chỉ vài hôm sau 
khi tôi ra về. Về sau bạn tù của anh 
kể lại: Khi tôi ra về rồi, một lúc sau 
thì anh Hiệp tỉnh lại. Lầm lì mấy 
ngày không nói. Trong một buổi 
"học tập chính trị" anh tôi đã không 
giữ được bình tỉnh, chửi bới công 
an khốn kiếp, lợi dụng, hiếp dâm 
thân nhân của tù cải tạo, thì ngay 
tối hôm đó anh tôi bị lôi ra khỏi chỗ 
nằm. Không ai biết anh Hiệp bị đưa 
đi đâu. Đang đêm họ nghe hàng loạt 
tiếng súng. Họ đoán trước được số 
phận của anh tôi.

Sáng sớm hôm sau, trước giờ "lao 
động" Bạn Tù thấy xác anh Hiệp 
nát bấy bên cạnh hàng rào sau lưng 
trại tù. Chúng phao tin là anh âm 
mưu trốn trại nên bị bắn hạ. Họ 
được lệnh bó chiếu chôn cất anh...

Vô tình và oái oăm, Bạn Tù chôn 
anh ngay trên phần đất mà tôi bị 
hảm hiếp hai tháng trước.

“Anh Hiệp ơi, Anh Hiệp ơi...”
Bạn Tù của anh để mặc tôi kêu 

gào, rủ rượi bên nấm mồ mới đắp 
sơ sài của anh. Trước mặt mấy tên 
công an, họ không dám nói lời an ủi 
tôi, họ không dám khóc anh.

Hơn một tuần lễ ở lại trong buôn 
làng của người Nùng, sau mọi thủ 
tục tiền và vàng lo lót, chúng chịu 
để yên cho tôi mướn người đào mộ 
lên, mướn họ đem xác anh tôi đi 
thiêu.

Có lẽ vì có tính toán trước dùm 
tôi, nên Bạn Tù chôn anh rất cạn.

Khi thấy xác anh Hiệp được cất 
lên, tôi có cảm tưởng như anh tôi bị 
chôn sống như những người trong 

Bọn công an đuổi tôi về. Tôi 
không muốn về. Tôi kêu gào, tôi 
van xin chúng cho tôi được ở lại với 
anh tôi.

Những người đi chung trong 
đoàn, thấy hoàn cảnh thê lương của 
tôi, họ thương hại, họ dỗ dành, an 
ủi, họ bảo nhau cố nán lại chờ tôi về 
cùng. Họ xúm lại dìu tôi đi.

Tôi đành phải theo họ ra về mang 
theo tủi hờn và nét mặt đau đớn của 
anh Hiệp...

Đó là lần gặp gỡ sau cùng của anh 
em tôi.

Trở về nhà, tôi sống trong những 
ngày tháng đau đớn trên thân xác. 
Kinh hoàng trong tâm tưởng. Âm 
thầm đau khổ. Không dám than thở 
với ai, kể cả người mẹ thân yêu của 
mình.

Trời hỡi, trong đoàn người cùng 
đi thăm chồng, thăm cha, thăm anh 
em của họ, tại sao chỉ có mình tôi 
trở thành nạn nhân của loài quỉ đỏ? 
Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là tôi 
chứ? Tại sao tôi phải nhận chịu tai 
họa ghê tởm đó?

Có ai hiểu thấu tâm trạng của một 
người đàn bà trẻ yếu đuối sa cơ thất 
thế, khi rơi vào tay những tên công 
an độc ác!

Nhưng trong muôn ngàn cay 
đắng, tôi thầm tạ ơn Trời Đất, vì đã 
không có một giọt máu nào của loài 
quỉ dữ thành hình trong tôi. Tôi chỉ 
biết lấy đó làm điều an ủi...

Và rồi mỗi lần đến kỳ thăm nuôi, 
trong lòng tôi cứ đắn đo, lo lắng, 
suy nghĩ. Những đôi mắt cú vọ 
của những tên công an khốn kiếp, 
cái cảm giác kinh hoàng cứ lẩn 
khuất trong tâm tưởng không thôi... 
Nhưng mà trời hỡi, tôi không thể 
không đi, bởi hình ảnh ghẻ lở ốm 
đói của những người tù mà tôi được 
nhìn thấy làm tôi chạnh lòng, tôi 
đau xót, nghĩ rằng biết đâu anh của 
mình cũng sẽ như thế nên tôi không 
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người trẻ cùng trang lứa tôi, các anh 
tôi, vì mù quáng, vì non dại vô tình 
bị gạt gẩm đã chạy theo chúng ...

Tôi muốn tát vào mặt những 
người ăn cơm Quốc Gia thờ ma 
CS. Những người bán rẻ lương tâm 
mình cho Ác Quỷ . Bởi vì tôi thấy 
những đau khổ, oan khiên trong quá 
khứ của tôi vẩn còn dính chặt trên 
khuôn mặt hắc ám của bè lủ tác tạo 
ra nó.

Còn một điều khốn nạn nữa là ra 
tới hải ngoại này mà phải hít thở 
cùng một bầu không khí với những 
kẻ cơ hội chủ nghĩa, đón gió trở cờ, 
phải nhìn thấy những khuôn mặt 
bẩn thỉu của những người tự xưng 
là trí thức háo danh, tham lợi, biết 
CS là độc ác, vô luân mà vẫn chạy 
theo chúng, làm ngơ trước đau khổ 
của đồng loại...

Tôi đã trải qua mọi đọa đày, khổ 
ải, hiểm nguy, thiệt thòi, mất mát từ 
thể chất tới tinh thần.

Lớn lên trong chiến tranh nên sợ 
hãi bao phủ trọn không gian, thời 
gian của tuổi thơ. Mới chín, mười 
tuổi đầu, tai đã sớm nghe những 
lời rên siết, than van của ông bà, 
cha mẹ, đã dược dạy phải tránh né 
người này, phải xa lánh người kia, 
mà chẳng hiểu tại sao. Mắt đã sớm 
nhìn thấy những xác người cháy đen 

anh sa cơ thất thế lọt vào tay 
quỉ dữ, tôi cố gắng làm tròn 
bổn phận của một đứa con, 
của một đứa em, mặc dù 
thân xác tôi chịu nhiều đắng 
cay tủi nhục. Đau đớn lắm, 
nhưng tôi không cho phép 
mình ngã quỵ khi những 
người thân yêu của tôi đang 
cần tôi.

Mỗi lần nhìn người mẹ 
có quá nhiều đau khổ, tôi 
không dám mở lời, tôi đành 
câm nín. Tôi tự nhủ phải 
đứng vững vì mẹ. Tôi không 
nỡ đễ mẹ bị đọa đày thêm 
trong nỗi đau khi biết dứa con gái 
độc nhất mà bà thương yêu trân quí 
phải hứng chịu những oan khiên 
khốn khổ...

Giờ đây, tôi tin là các anh của tôi 
luôn phù hộ cho tôi, đứa em gái bất 
hạnh, lắm nổi truân chuyên của họ 
nên tôi mới vượt qua mọi thăng 
trầm, mọi nổi gian nan mà sống 
cho đến ngày hôm nay...

Thực tình, tôi không muốn khơi 
lại những vết đau cũ. Một đoạn đời 
hơn 35 năm sau ngày mất Nước, 
không đủ làm tôi nguôi ngoai, 
những vết đau vẫn còn mưng mủ, 
vẫn còn làm tâm trí tôi nhức nhối 
không thôi.

Với tôi, hình ảnh những người 
thân yêu có thể để ngủ yên trong 
tâm trí. Nhưng những hành động bỉ 
ổi man rợ của bè lũ CS & tay sai thì 
không thể tha thứ và không được 
quên!

Gia đình tôi, bản thân tôi chỉ là 
một trong muôn vạn những gia 
đình nạn nhân khác, nhưng khi viết 
lại những câu chuyện đau thương 
của chính mình, và gia đình tôi như 
một lời tâm sự, nhắc nhở, tôi mong 
nó được xem như một lời cảnh báo 
cho những thế hệ sau tôi về chế 
độ phi nhân phi nghĩa của CS mà 
hơn 40 năm trước đã có những lớp 

đội lốt người, đã hãm hiếp em gái 
mình.

Từ Cao Bằng Lạng Sơn, mang 
tro cốt của anh Hiệp trở lại Huế. 
Tôi định gởi anh lại trong phần đất 
hương hỏa của Gia Tộc ở Phủ Cam, 
để cho anh nằm chung với những 
người anh khác. Sẽ về Long Khánh 
nói dối mẹ rằng anh Hiệp vẫn còn 
sống. Nhưng không ngờ trên sân ga 
Huế, lũ công an mọi rợ xét giỏ xách 
của tôi, chúng đổ tung hai trái bầu 
khô mà người Nùng cho tôi để đựng 
tro cốt của anh Hiệp xuống đất chỉ 
vì nghi tôi dấu vàng trong đó. Tìm 
không thấy vàng, chúng nó đá hai 
trái bầu khô văng xuống đường rầy 
xe lửa rồi bỏ đi..

Tôi quì, tôi bò xuống thềm ga 
mong hốt lại được phần nào tro cốt 
của anh tôi. Nhưng mà xác anh bay 
trong gió. Xác anh bị lôi theo bước 
chân của những người qua lại, vô 
tình.

“Anh Hiệp ơi, đừng đi. Đứng lại 
đi anh Hiệp...”

Tôi khóc, tôi kêu xin anh tôi.
Nước mắt tôi rơi theo mớ xương 

tro cốt tung tóe khắp nơi. Xác anh 
lẫn trong tóc, bám trên khuôn mặt 
đầy nước mắt của tôi. Trong lòng 
hai bàn tay của tôi chỉ còn được một 
ít thôi...

Trời hỡi, cũng trên sân ga này, 
tôi đã từng ôm xác của Linh, đứa 
em khờ dại của tôi. Chỉ chưa đầy 
một năm sau, tôi lại ôm mớ hài cốt 
không trọn vẹn của anh Hiệp với 
một trái tim tan nát…

Bao nhiêu năm tháng qua rồi, 
nước mắt không bao giờ rửa sạch 
những nỗi đau trong lòng vì cái chết 
đau thương của anh Hiệp. Người 
anh đau khổ, người anh yêu dấu, 
người anh rất tội nghiệp của tôi.

***
Năm năm trời ngược xuôi trên 

nhiều nẻo đường từ Nam ra Bắc 
vì thương cha già và những người 
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Chỉ có bọn CS ác độc vô luân 
mới hành xử như thế với đồng loại 
của mình...

Tâm trí tôi đau đớn theo từng cái 
chết đau thương của từng người 
thân trong gia đình. Thân xác tôi là 
cái giá phải trả để đổi lấy giỏ quà 
thăm nuôi, từng viên thuốc, cho 
những người thân yêu trong gia 
đình đang mang thân tù tội.

Người dù đã chết trong đau đớn 
tủi nhục, bây giờ thân xác họ cũng 
đã thoát ra khỏi cảnh đời ô trọc này 
rồi. Nhưng người còn sống, không 
sao tự giải thoát mình khỏi những 
vết thương đã quá ăn sâu trong da 
thịt, trong tâm hồn… . Nhắc lại 
chuyện đã qua chỉ thêm đau lòng. 
Nhưng mà khổ nỗi, tôi không thể 
nguôi ngoai!

Brisbane 
Thái Hòa

Những giấc mơ trong tưổi thanh 
xuân của tôi là những đôi mắt mở 
trừng, những con mắt oán hờn, 
trách móc, của những người anh bị 
bắn chết trong nhà của ông bà nội...

Tuổi thanh xuân của tôi đặc kín 
những lo âu, buồn phiền, sợ hãi, 
nghi ngờ…

Tôi đã sống như con ốc thu mình 
trong vỏ. Dè dặt với mọi người. 
Không dám đối diện những người 
bạn của các anh mình. Những 
người cùng lớp cùng trường, ăn 
cùng mâm, ngủ cùng chiếu. Mới 
hôm qua là bạn , nay là thù, đứng 
về phía bên kia hàng ngũ của lũ 
Quỉ Đỏ, quay lại cầm súng sát hại 
những người anh thân yêu ruột thịt 
của mình...

Cái chết là lẽ đương nhiên của 
con người, vì đâu có ai sống hoài. 
Thân xác nào rồi cũng phải nằm 
ngay ngắn trong qua tài, dưới ba 
tấc đất, nhưng nào ai muốn trở 
thành những thân xác co quắp, 
không toàn hình hài, bị vùi chung 
nhau một hầm!

sau mổi lần xóm làng bị đạn pháo 
kích mà không hiểu từ đâu. Trái 
tim non nớt của tôi biết đau rất sớm 
mà không biết vì nguyên nhân nào. 
Tâm trí đặc quánh những sợ hãi. 
Đầu óc đã biết phân vân tự hỏi, tại 
sao người ta lại giết nhau.

Không ai giải thích cho trẻ con 
những việc làm của người lớn!

Tuổi thơ của tôi có rất nhiều đêm 
thảng thốt, giật mình khi nghe tiếng 
đại bác vọng về. Tuổi thơ của tôi 
là giữa đêm khuya ngơ ngác khi bị 
lôi tuột xuống giường đẩy vào hầm 
trú ẩn.Tuổi thơ của tôi đã nhìn thấy 
những chiếc quan tài phủ cờ chở về 
trong xóm…

Tuổi thanh xuân của tôi gắn liền 
với hình ảnh những thi thể không 
trọn vẹn được lôi lên từ những mồ 
chôn tập thể của tết Mậu Thân. Phải 
nhìn thấy những xác người bê bết 
máu, xác trẻ thơ vô tội, xác người 
sình thúi, lúc nhúc những ruồi bọ 
trên những con đường mà thường 
ngày mình đến trường.

ĐOẠN TRƯỜNG MỘ KHÚC
Bốn mươi năm thịt xương giờ thành đất
Tuổi tên anh đã hóa kiếp thiên đàng
Bom chẳng còn vọng lại tiếng rền vang
Thành quách cũ đã quên lời khóc ngất?
Khuôn mặt anh, hỡi người em yêu dấu
Em nhìn ra hộp sọ, mắt vô hồn
Phút yêu em, tình chồng vợ tân hôn
Vẫn thấp thoáng về trong em đau đáu
Thẻ bài ơi, số quân người lính trận
Đêm hỏa châu rực sáng bót đồn canh
Phút vinh quang cờ bay lộng cửa thành
Anh nằm xuống còn nghe lời vợ khấn
Ngón tay anh ngày xưa bóp cò súng
Sao giờ đây lại xương xẩu thế này
Đôi giày Saut vinh hiển khắp trời mây
Buồn mục rửa, chôn đất nâu ướt sũng
Bi đông lính nằm gần anh rỉ sét
Đâu chiến hào tưới giọt rượu xung phong

          Ê … Mầy ơi, viên đạn cuối lên nòng
Là lần chót, Tao nghe mùi đạn khét

Con dế nhỏ bên mộ anh rền rỉ
Tiếng khuya về rừng rụng lá lao xao

Chẳng tiếng em - tiếng gọi của ngọt ngào
Con đã lớn, gọi tiếng ba chưa nhỉ?

Bốn mươi năm em giữ niềm chung thủy
Trong cô phòng tưởng mình trẻ như xưa

Anh bây giờ tóc đã bạc hay chưa
Trong mộ đất nhúm tóc xanh yên nghỉ

Giờ em khóc tiễn hồn anh cát bụi
Vấn khăn tang em cung mệnh một mình

Em lạy anh, cúi lạy một chữ tình
Trong hương khói tà dương chiều khuất núi

Như Thương
(Viết cho những người vợ đi tìm mộ chồng là 
lính trận VNCH)
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trọng của ông. Vì vậy sau này, năm 
1972, tôi đã không ngạc nhiên khi 
chiến trường An Lộc còn đang sôi 
động với những trận đánh đối tuyến 
chỉ cách nhau có một con đường, 
giành nhau từng góc phố --giữa 
các đơn vị VNCH và quân CS Bắc 
Việt-- khi những cơn pháo kích dữ 
dội của địch quân chưa giảm, khi 
không một chiếc trực thăng nào 
đáp xuống An Lộc mà không sợ 
tan xác, tôi đã thấy ông hiện diện 
ở chiến trường này để tìm hiểu sự 
thật viết về trận chiến khốc liệt đó. 

Lúc bấy giờ, tôi là Trưởng 
Phòng 2, Bộ Tư Lệnh SĐ5BB 
--cũng là Bộ Tư lệnh Hành Quân 
Chiến Trường An Lộc-- của tướng 
Lê Văn Hưng, đã cung cấp cho Đại 
tá Phạm văn Sơn những tài liệu, sự 
kiện "sống" nóng bỏng, chính xác 
và đầy đủ. Tuy nhiên, muốn viết 
cho trung thực hơn, ông đã ở lại 
trong hầm chống pháo với tôi một 
đêm thức trắng để nghe tiếng đạn 
pháo của địch quân rơi trên đầu 
mình và xung quanh đâu đó, vừa 
hỏi tôi thật chi tiết về những sự 
kiện ghi trong nhật ký hành quân 
(mỗi phòng của Bộ Tư Lệnh Hành 
Quân đều có) kể cả tài liệu, cung từ 
tù binh của địch bắt được trong các 
trận đánh trước ở đó.

Sau khi ông rời An Lộc, không 
bao lâu mặt trận được giải tỏa, tôi 
đến Bộ Tổng Tham Mưu để gặp 
ông thì được biết ông đã ra Quảng 
Trị làm nhiệm vụ như đã làm ở An 

Năm 1961, trường Cây Mai đổi 
tên, chỉ còn là trường Quân Báo. 
Ngành Chiến Tranh Tâm Lý tách 
ra riêng, đuợc dạy riêng ở một 
trường của ngành này, mới thành 
lập, ở một địa điểm khác; do đó, 
Thiếu tá Phạm Văn Sơn cũng được 
thuyên chuyển về ngành Chiến 
Tranh Chính Tri... Sau đó không 
lâu, ông được bổ nhậm vào chức 
vụ Trưởng Ban Quân Sử của Quân 
Lực VNCH, thuộc Bộ Tổng Tham 
Mưu. Ông lần lượt được thăng đến 
cấp Đại tá và giữ nhiệm vụ này cho 
đến trước ngày miền Nam sụp đổ. 

Tôi nghĩ rằng, với khả năng của 
ông và và dưới sự chỉ đạo của người 
viết sử sở trường và kinh nghiệm 
như ông, hẳn là Ban Quân Sử Quân 
Lực VNCH đã viết được những bộ 
sử chiến tranh VN cận đại quí giá, 
nhất là binh sử thời kỳ sau năm 
1954 trở đi. Tôi nghĩ như vậy vì 
tôi biết ông Phạm văn Sơn rất thận 
trọng, không thể khinh xuất trong 
nhiệm vụ của mình và càng không 
thể để cho thuộc cấp khinh xuất. 
Ngày trước ông thường bảo tôi: 
"Phải cố gắng làm sao cho mức độ 
trung thực và chính xác cao chừng 
nào tốt chừng đó, như vậy những 
điều mình viết về sử mới mong có 
thêm một chút giá trị. Việc sưu tập 
những sự kiện, chứng tích, tài liệu 
có độ xác tín cao nhiều chừng nào 
thì việc so sánh, nghiên cứu, lượng 
giá, đối chiếu ..dễ chừng nấy". Đó 
là lề lối làm việc nghiêm cẩn, thận 

VĂN NGUYÊN DƯỠNG

**!**

Trước năm 1975, ở miền Nam, 
ông Phạm Văn Sơn là một 

trong rất ít những vị viết sử. Bộ sử 
được nhiều người biết đến nhất của 
ông là bộ VIỆT SỬ TÂN BIÊN. 

Tôi hân hạnh được làm việc dưới 
quyền chỉ huy của ông từ năm 1958 
đến 1960. Thời gian này ông mang 
cấp bậc Thiếu tá, giữ chức vụ Chỉ 
huy trưởng Trường Quân Báo & 
Chiến Tranh Tâm Lý Cây Mai; tôi 
mang cấp bực Trung úy, là huấn 
luyện viên và sĩ quan an ninh của 
Trường. Chính trong thời gian này, 
ông đã tu chỉnh bộ sử nói trên và 
cho tái bản. 

Những thì giờ nhàn rỗi, tôi đã 
tình nguyện giúp ông. Tôi được ông 
giới thiệu đến gặp ông Lê Ngọc Trụ, 
công chức làm việc ở Thư Viện Quốc 
Gia --lúc đó còn nằm trên đường 
Gia Long-- để nhờ hướng dẫn sưu 
tầm tài liệu. Ông Lê Ngọc Trụ còn 
là một học giả, giảng sư Ngữ học 
của Đại học Văn khoa Saigon, đã 
chỉ dẫn cho tôi tìm được khá nhiều 
tài liệu và sách viết bằng tiếng Pháp 
về thời Trịnh Nguyễn phân tranh. 
Các tài liệu này cũng như những 
tài liệu quí giá khác, giúp cho ông 
Phạm Văn Sơn tu chỉnh Việt Sử Tân 
Biên. Thời gian làm việc với ông, 
tôi đã học được ở ông nhiều điều về 
viết lách. 

CÁI CHẾT 
CỦA SỬ GIA 

PHẠM VĂN SƠN
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đói càng đói hơn, mỗi người không 
có được đến 4 tấc chiều ngang để 
có thể nằm ngửa, phải nằm nghiêng 
chen chúc lẫn nhau mà ngủ sau 
mỗi ngày lao động nặng nhọc, nên 
phòng giam nào cũng hôi hám, 
thiếu ánh sáng, thiếu không khí đến 
ngộp thở. Bao nhiêu chứng bệnh 
ngặt nghèo nguy hiểm đã bộc phát 
trong anh em chúng tôi, thuốc men 
không có để trị bệnh. Mạng sống 
của mọi người bị Tử Thần rình rập 
từng ngày, từng đêm.

 
Đa số anh em chúng tôi được 

đưa về trại giam Tân Lập do công 
an quản chế, bây giờ đặt dưới sự chỉ 
huy của Trung Tá Công an Nguyễn 
Thùy. Tân Lập là một hệ thống trại 
gồm một trại chính và nhiều phân 
trại thường được gọi là K, đánh số 
từ K1 đến K7, nằm rải rác hai bên 
bờ một nhánh sông bắt nguồn từ 
sông Lô, chảy qua xã Tân Lập, tỉnh 
Vĩnh Phú. Tôi đến Tân Lập ngày 
nào năm đó, đã không còn nhớ 
nữa, chỉ nhớ là lúc đó trời đã bắt 
đầu trở lạnh... Dù vậy, sau mỗi buổi 
lao động vẫn phải theo mọi người 
ra những bãi vắng trên sông này 
để tắm trước khi về trại. Chính ở 
các bãi tắm này chúng tôi mới thấy 
hình hài khốn khổ của nhau, vì mọi 
người đều trần truồng. Trong khi số 
tù nhân từ Sơn La mới chuyển về, 
người ngợm còn chút thịt da, thì, 
những anh em tù đã ở trại giam K2/
Tân Lập từ mấy năm trước thân thể 
chỉ còn da bọc xương... Đến hai 
bên mông là nơi lý ra phải còn có 
chút thịt, cũng chỉ thấy có xương 
xẩu nhô hẳn lên, trông thật thảm 
não. Khi tắm ai cũng rét run, vì 
cái lạnh của trời và nước làm cho 
mọi người thấu buốt ruột gan...bởi 
trong người không còn năng lượng 
đề kháng nào nữa. 

Tôi nói lên những điều này để 
chỉ rõ chế độ quản chế, đối xử với 

phía Bắc. Ngày 15/6/76 -- ngày 
duy nhất mà tôi nhớ suốt 13 năm 
tù-- đúng một năm sau ngày tôi 
đưa đầu vào cùm ở trường Don 
Bosco ở Gò Vấp, trên chuyến tàu 
hỏa nói trên, qua một kẽ hở thật 
nhỏ của toa tàu, tôi đã nhìn thấy 
nhà thương Bạch Mai và ga Hàng 
Cỏ, những địa danh của Hà Nội mà 
tôi đã được đọc qua trong các tác 
phẩm của Tự Lực Văn Đoàn thuở 
tuổi học trò. Hai sĩ quan tù nhân 
cấp Tá đã ngộp thở chết trong toa 
chở súc vật, quãng giữa đường Việt 
Trì - Yên Bái. Kể từ đó, có thêm 
hàng trăm tù nhân đi trên những 
chuyến tàu định mệnh này đã ngã 
xuống ở các trại tù miền Bắc, vĩnh 
viễn không còn thấy được những 
chuyến tàu xuôi Nam...Trong số 
những người này có Sử gia Đại Tá 
Phạm Văn Sơn.

 
Một số tù nhân trên dưới một 

ngàn người trên các toa tàu này 
được đổ xuống ga Yên Bái; tôi 
cũng nằm trong số “tù” này. Từ ga 
Yên Bái, bộ đội CS dùng xe quân 
sự Molotova chuyển chúng tôi theo 
đường bộ lên Sơn La giam giữ ở 
các trại giam “quân quản” dành 
cho các sĩ quan miền Nam. Tôi ở 
đó được một năm rồi bị chuyển 
sang trại giam công an, cũng ở Sơn 
La, trong 2 năm nữa. 

Năm 1979, trước cuộc chiến 
ngắn ngủi giữa Trung Cộng và 
CSVN không bao lâu, tất cả chúng 
tôi -- những tù nhân chính trị -- ở 
những trại giam trên các tỉnh biên 
giới phía Bắc và Tây Bắc được 
chuyển về các trại giam vùng Trung 
Du và các tỉnh phía nam, tây nam 
Hà Nội, như các trại giam Tân Lập 
(Vĩnh Phú), Nam Hà (Nam Định), 
Thanh Phong (Thanh Hóa, Nghệ 
Tĩnh)... Sự chuyển dồn trại như vậy 
làm cho đời sống lao tù chúng tôi 
đã cơ cực càng cơ cực hơn, ăn đã 

Lộc. Như vậy ông và những sĩ quan 
thuộc cấp trong Ban Quân Sử đã 
hiện diện ở khắp chiến trường lớn 
để tìm sự thật viết binh sử... Tôi nêu 
lên những chi tiết trên đây mong 
các bạn hình dung được tư cách 
khả trọng của một người viết sử 
chân chính, ông Phạm văn Sơn, một 
người đã thành danh trong giới trí 
thức VN, để rồi tôi xin kể lại những 
ngày cuối cùng bi đát trước cái chết 
thảm thương của ông trong lao tù, 
dưới chế độ bất nhân, tàn độc của 
CSVN. 

Ngày 30/4/75, như mọi người 
đều biết, Dương Văn Minh, một 
tổng thống phi hiến, tuyên bố đầu 
hàng CS Bắc Việt vô điều kiện, 
Quân Lực VNCH bị bức tử, buông 
súng, tan rã. Một số tướng lãnh, sĩ 
quan cấp tá, cấp úy tuẫn tiết. Tất cả 
những sĩ quan còn lại ở miền Nam 
vào lúc đó, bị dồn vào các trại tập 
trung tạm trong lãnh thổ miền Nam, 
cùng với các cấp chỉ huy cảnh sát, 
công chức cao cấp, các nhà hoạt 
động chánh trị trong các đảng phái 
miền Nam và các vị tuyên uý Công 
giáo, Tin Lành và Phật giáo trong 
QLVNCH. Một năm sau, CSBV 
đưa tất cả những người mà họ gọi 
là có "nợ máu nhiều nhất với nhân 
dân” ra miền Bắc, giam giữ và bắt 
lao động khổ sai ở những trại giam 
trong rừng sâu nước độc Thượng 
du và Trung du Việt Bắc. Một số sĩ 
quan và công chức khác còn bị giam 
giữ ở các trại cải tạo miền Nam. 

Tháng 6, năm 1976, đợt tù nhân 
đầu tiên bị đưa ra Bắc, trong đó có 
tôi, bị dồn cứng dưới khoang của 
những chiếc tàu thủy cận duyên cỡ 
nhỏ, loại chuyên chở của quân đội 
CSBV. Sau 4 ngày 4 đêm, tàu cập 
ở Bến Thủy thuộc Vinh. Từ đó vào 
nửa khuya, chúng tôi bị chuyển vào 
bờ, lần này thì bị dồn vào các toa 
tàu hỏa dùng để chở súc vật, lên 
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như sáng hơn, ông đã nhận ra tôi. 
Trong gương mặt đã biến dạng, sần 
sùi của ông, với đôi môi khẽ chớp 
động, tôi đã nhìn thấy một nụ cười. 
Ông đã hiểu rõ tâm trạng của tôi, 
tuy ông lặng lẽ không nói một lời 
nào. 

Không một dấu hiệu, ông rời 
song cửa sổ. Chỉ chưa đầy một phút 
sau, cánh cửa ra vào của căn phòng 
nhỏ --đang khép hờ-- mở rộng ra. 
Ông đứng ở ngưỡng cửa, thẳng 
thớm như đứng giữa giang san của 
mình, một giang san thu hẹp đến 
thật nhỏ nhoi, lạnh lẽo, cô đơn... 
Với thế đứng vững vàng như vậy, 
ông đã cho tôi ý nghĩ là, chính nơi 
này, nơi thật nhỏ nhoi này, là nơi 
ông đã tìm ra nguyên ủy, phương 
trình giải quyết và kết luận cho một 
nan đề khó giải quyết nhất, hay ông 
đang ấp ủ một điều gì thật to tát 
trong tư tưởng của ông. Nhận xét 
của tôi không thể nhầm lẫn vì ngày 
xưa nhiều lần tôi đã nhìn vào mắt 
và tư thế của ông mà đoán đúng 
những gì ông định ra lệnh cho tôi 
hay muốn nói cùng tôi. Ở lần gặp 
lại này, tôi cũng cảm nhận được ý 
nghĩ của ông như thuở đó. 

Tôi định bước vào hành lang, 
tiến đến gần ông nhưng kịp thấy 
ông nhìn tôi khẽ lắc đầu. Tôi dừng 
lại và ghi nhận đầy đủ hơn tín hiệu 
của căn bệnh ghê gớm đã và đang 
tàn phá cơ thể của ông. Ông đứng 
thẳng, hai tay chập lại để trước 
người. Những ngón tay đan chéo 
vào nhau. Chỉ nhìn tôi không nói 
một lời nào. Ngày đó, trời vẫn lạnh 
căm. Tuy nhiên, tôi nghĩ không 
phải vì trời lạnh mà ông trùm kín 
đầu bằng một chiếc khăn lông 
trắng đã trở màu vàng, bẩn và lấm 
tấm những vệt máu, mủ. 

Vòng khăn quấn kín cổ chỉ chừa 
có đôi mắt, mũi, miệng và một phần 

cạnh phạn xá. Tôi thấy một người, 
nhận ra ông, mà cứ ngỡ là đôi mắt 
mình đã nhìn lầm. Ông chính là 
Đại tá Phạm Văn Sơn, vị chỉ huy 
trưởng ngày xưa của tôi. Ông chỉ 
còn là cái bóng âm thầm, một cái 
xác sắp mục nát, bất động, câm nín 
sau chấn song sắt, bên trong cửa sổ 
của căn phòng "cách ly". Duy đôi 
mắt hiền hòa thì vẫn tinh anh như 
thuở nào. Rõ ràng ông đang hiện 
hữu như một tĩnh vật có linh hồn 
sáng suốt, đang nhìn ngắm mọi sự 
vật đổi thay, quay cuồng điên đảo 
với những nhận định xuyên suốt, 
những ý nghĩ sâu sắc, cao xa nào 

đó một cách hữu thức... Vì chính 
đôi mắt nhìn lắng sâu và sáng kia là 
"cửa sổ linh hồn", cho tôi biết điều 
đó về ông. 

Tôi nhìn ông và ông nhìn tôi.
 Trong một thoáng, quá khứ 

như chổi dậy; không biết vì mừng 
rỡ hay vì ngỡ ngàng xúc động, tôi 
chợt buột miệng gọi lên:

 - "Thầy"! 
Chỉ một tiếng rồi lặng thinh. Tôi 

còn biết nói gì hay làm gì hơn khi 
mà... ai cũng biết rằng mình bất 
lực trước hoàn cảnh bất hạnh nào 
riêng của mỗi người. Mắt ông hình 

tù nhân chính trị của trại giam Tân 
Lập cay nghiệt hơn bất cứ trại giam 
nào mà chúng tôi đã trải qua trước 
đó, mặc dù chúng tôi biết rằng với 
chế độ tập trung cải tạo, trại giam là 
nơi CSVN giết người kín đáo nhất, 
ít đổ máu nhất, bằng áp đặt khổ sai 
vắt sức, bằng bỏ đói trường kỳ... 
khiến cho tù nhân chết mỏi mòn vì 
kiệt sức, vì bệnh hoạn hay vì những 
lý do mờ ám khác nữa. Không một 
ai trong chúng tôi, lúc đó, thoát 
khỏi sự thách đố của định mệnh, 
của cái chết đến bằng nhiều cách 
ở bất cứ lúc nào. Ở Tân Lập, Trung 
tá Nguyễn Thùy và cán bộ Công an 
trại giam đã làm hơn những điều 
chúng tôi đã nghĩ, đã biết. Vì thế 
các tù nhân chính trị chết trong các 
phân trại Tân Lập nhiều hơn bất 
cứ nơi nào khác. Riêng ở phân trại 
K2, mấy tháng mùa đông cuối năm 
1979, đầu năm 1980, mỗi ngày ít 
nhất cũng có 1 đến 2 tù nhân chết; 
con số tù nhân đến bệnh xá (không 
có một thứ thuốc men nào để trị 
bệnh), hằng ngày hơn 200 người, 
mục đích không phải là để xin trị 
bệnh, nhưng để được khám, chứng 
nhận là là “có bệnh”--khỏi đi lao 
động-- được ngày nào đỡ ngày đó, 
mặc dầu họ là những người bệnh 
thực sự cần phải được điều trị và 
miễn làm việc... chớ đừng nói là 
lao động nặng. 

Tại K2/Tân Lập, trong hoàn 
cảnh chung như vậy, tôi đã gặp lại 
Đại tá Sử gia Phạm Văn Sơn. Tôi 
đã nhìn thấy tận mắt những ngày 
sống bi đát cuối cùng của đời ông.

Chừng một tháng sau khi đến 
K2, một buổi trưa, tôi và một người 
bạn tù khác cùng đợi đến phiên phải 
lên phạn xá gánh cơm về cho anh 
em trong đội ăn sau buổi lao động; 
trong khi chờ đến lượt mình nhận 
cơm, tôi đã vơ vẩn đến bên ngoài 
hành lang của một căn phòng nhỏ 
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Suốt ngày hôm đó tôi thẫn thờ 
vì những ý nghĩ miên man trong 
đầu óc tôi. Đêm đó cũng không 
thể ngủ được. Tôi suy nghĩ về ông 
và những ngày tù đày của chính 
bản thân tôi. Quả thật, trong lần 
đối thoại bằng mắt ở buổi gặp lại 
lạ lùng này, ông đã nói với tôi thật 
nhiều về thân phận của ông và của 
tôi. Tôi biết rõ ông đã vượt khỏi cái 
thân xác bệnh hoạn yếu đuối nhỏ 
nhoi của con người, dẫn phần tâm 
linh của ông đến một cõi an bình 
nào đó, như một tín đồ công giáo 
tin tưởng sự an bài của Đấng Tạo 
Hóa về định mệnh của mình. 

Hơn thế nữa, trong tư tưởng, 
ông không chỉ còn là một người 
viết sử bình thường, một sĩ quan 
bình thường, mà đã trở thành một 
triết gia lớn biết cả cội nguồn của 
dân tộc và tổ quốc. Tâm trí ông đã 
đi ra ngoài thân thể ông để đến một 
khung trời bao la nào đó, cao rộng, 
hay ít nhất cũng phủ trùm trên bờ 
cõi VN. Rõ ràng ông đã tìm được 
cho ông một lối thoát, sau khi đã 
trải qua đau khổ đến tột độ: thể xác 
nứt nẻ, nhức nhối vì bị gặm nhấm, 
rút tỉa bởi con máu độc hại của 
chứng bệnh nan y; bị bỏ đói khát 
lạnh lẽo, cô độc trong một nơi cách 
biệt đến trở thành câm nín. Bao 
nhiêu tháng ngày đau đớn oằn oại 
mà ông phải chịu đựng từng phút 
từng giây đó không đủ để ông trở 
thành một triết nhân hay sao, vả lại 
ông là một người thâm trầm, hiểu 
sâu học rộng...Dù sao thì ông cũng 
đã vượt thoát được đau khổ và tìm 
ra cho mình một con đường. 

Một ngày nào thoát khỏi gông 
cùm CS, nếu tấm thân tàn phế của 
ông còn hơi thở, thì biết đâu khối 
óc phong phú và tĩnh đạt của ông sẽ 
không giúp ông trở nên bất tử trong 
lòng mọi người, vì những điều 

của tôi đối với ông. Và một lần nữa 
ông cười, nụ cười nhăn nhún với 
một chiếc răng khểnh trong môi, 
như ông muốn nói với tôi rằng: 
-"Tôi chấp nhận định mệnh của 
tôi, nhưng tư tưởng của tôi đã vượt 
khỏi thân xác nhỏ nhoi tàn phế của 
tôi rồi. Anh đừng thương hại cho 
tôi.”

 Sau nụ cười là ánh mắt nhìn tôi 
sâu hơn. Trong ánh mắt đó, tôi đã 
ghi nhận được sự thương xót của 
ông đối với tôi. Hình như ông đã 
nhìn thấy lại người sĩ quan thuộc 
cấp trẻ tuổi của ông ở những ngày 
xưa, còn độc thân, mặt còn non sữa, 
nhưng sáng sủa và nhanh nhẹn, đã 
từng lúc làm ông hài lòng, cùng 
từng khi khiến ông phải chỉ bảo...
Ngày nay, hắn ta đã trở thành một 
người cằn cỗi, gầy ốm, lam lũ với 
áo quần chùm đụp rách rưới, má 
hóp, mắt thâm vì những ngày thiếu 
ăn, những đêm thiếu ngủ. Hơn thế 
nữa, hắn ta còn chưa biết phải làm 
gì trong cảnh tù đày và trong tương 
lai. 

Tôi chưa biết nói gì thêm, làm gì 
thêm, ở buổi gặp lại ông trong hoàn 
cảnh khốn khổ đó, thì anh bạn cùng 
tôi đi lãnh cơm, tìm được tôi, thấy 
tôi đang đứng "nói chuyện" với Đại 
tá Sơn. Anh đến gọi tôi vì cơm anh 
đã lãnh xong để ngoài sân phạn xá. 
Tôi tần ngần một phút nhưng rồi 
cũng phải theo anh trở lại phạn xá 
gánh cơm về cho anh em ăn. Chúng 
tôi chào từ giã ông, không thấy ông 
trả lời. Tôi quay đi, mang theo nỗi 
buồn thật lớn. Anh bạn nói với tôi:

 - “Đại tá Sơn đó, ông ta bị 
chứng bệnh nan y, vừa bị suyễn, 
bệnh tim và lao phổi. Ông không 
hề nói chuyện với ai.” 

Tôi trả lời ngắn: -"Ông là boss 
cũ của tôi." 

rất nhỏ ở hai bên má. Ông trùm 
kín mặt như vậy có lẽ để che bớt 
đi những vết lở lói trên mặt mình, 
bởi chứng bệnh nan y của ông.Thân 
thể gầy gò nhưng cộm lên vì mặc 
nhiều lớp áo quần bên trong. Bên 
ngoài, ông mặc một chiếc áo mưa 
màu nhà binh đã thật cũ, sờn rách 
một đôi nơi. Chân được bó lại bằng 
những mảnh vải quần áo cũ xé ra, 
dính đầy bụi đất và những vết máu, 
vết mủ. Chỉ có một phần mặt mũi và 
hai tay của ông lộ ra, các phần thân 
thể khác không thấy được. 

Và chỉ có vậy thôi, tôi cũng nhận 
ra rằng không phải ông mang chứng 
lở lói bình thường mà tôi đã từng 
thấy, từng biết. Mũi ông đỏ ửng, 
bóng; hai má cũng vậy, cộng thêm 
một số vết lở lói; lông mi ở mắt đã 
rụng. Hai bàn tay cũng có những vết 
lở tấy, nhưng các ngón tay đã co lại, 
móng tay nhiều ngón đã bị khuyết 
lại hay mất hết: Ông bị chứng phong 
hủi (leprosy) ở thời kỳ trầm trọng. 

Vì không có thuốc điều trị và vì 
điều kiện vệ sinh không thể có được 
trong tù nên bệnh phát triển rất 
nhanh. Đó là lý do tại sao chỉ mới 
đi tù trong vòng bốn, năm, năm ông 
đã trở thành người tàn phế, bị cách 
ly riêng biệt. Có lẽ người ta gán cho 
ông chứng bệnh lở lói là để tránh sự 
loan truyền căn bệnh cùi trong trại 
giam. Vả lại ông bị "cách ly", chỉ 
được ra ngoài vào những giờ mọi 
người đã đi lao động, không còn ai 
trong trại, nên ít ai biết rõ. 

Nhưng chính ông, ông biết rõ 
bệnh trạng của ông. Tôi nhìn ông 
thật lâu, trong lòng xót xa, không 
biết phải nói gì, làm gì. Vị sĩ quan 
cao cấp chững mực với quân phục 
chỉnh tề trang nghiêm ngày xưa nay 
đã mang hình hài của một người tàn 
phế mà ai cũng có thể gặp ở đâu đó. 
Đôi mắt tôi nói rõ sự thương cảm 
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nhìn ra xa xôi... cao hơn bờ tường 
rào của trại trước mặt ông. 

Tôi muốn nhìn ông cho rõ hơn 
nên bước thêm mấy bước nữa rồi 
dừng lại. Một chập rất lâu, ánh 
mắt ông vẫn thế, không thay đổi 
hướng. Ở hướng đó, mặt trời chiều 
đã xuống thấp, nắng đã nhạt, mấy 
áng mây thật mỏng, ráng hồng, 
còn vơ vẩn, rồi bỗng như bị gió 
giật xé, tan ra. Tôi chợt thấy ông 
rùng mình. Tôi tự nghĩ: “Chẳng lẽ 
mình nhầm hay sao khi nhận xét về 
ông ở buổi đầu tiên?” Không do dự 
nữa, tôi bước đến gần, đứng ngoài 
sân, trước hành lang, chào ông và 
khẽ hỏi: 

-“Chào Thầy, hôm nay Thầy có 
khoẻ hơn không?” 

Ông quay lại nhìn tôi, nhẹ gật 
đầu nhưng không trả lời. Đôi mắt 
ông lại hướng về góc trời có một 
bóng mây vừa tan, một thoáng như 
mờ đi, như nghĩ ngợi, rồi chợt sáng 
hẳn ra nhìn thẳng hơn vào mắt tôi.
Thầy.Thầy ơi! Tôi đã hiểu rồi. Tôi 
đã hiểu trong lòng Thầy nghĩ gì và 
Thầy muốn gì ở tôi. Lòng tôi trong 
một phút cảm thấy đau điếng.Tôi 
có nên nói đến những điều này cho 
các bạn nghe hay không? Liệu các 
bạn có tin rằng tôi nói bằng sự thật, 
bằng tấm lòng của tôi hay không? 

chứa đựng trong đó sẽ có thể cho 
chúng ta những hiểu biết về lịch sử 
Việt Nam -- trong thế hệ chúng ta 
-- một cách xác đáng nhất, tường 
tận nhất, đáng suy gẫm nhất vì sao 
chúng ta đã đau khổ triền miên 
trong cuộc chiến tranh tàn khốc dai 
dẳng vừa qua. Hay xa hơn nữa, biết 
đâu ông cũng có thể cho chúng ta 
một triết lý nhân sinh rút tỉa từ kinh 
nghiệm bản thân ông, khả dĩ giúp 
được nhiều người tìm ra sự an bình 
trong tâm hồn ở cuộc sống nhiều 
đau thương này. 

Tôi yên tâm phần nào về ông, 
vì tôi biết, dù ông là kẻ chiến bại 
trong cuộc sống, nhưng lại là người 
chiến thắng chính bản thân mình. 
Còn tôi, ông đã nói cho tôi biết 
bằng ánh mắt, là ông thương cảm 
cho tôi, vì hình như ông biết rõ tôi 
đã và đang còn mù mờ, quờ quạng 
trong đáy ngục, trong lưu đàỵ Tôi 
chưa nghĩ gì cho hôm nay và cho 
ngày mai hơn là phải sợ lao động 
nặng nhọc sáng nay hay sợ bị đói 
lạnh chiều nàỵ Tâm trí, tư duy của 
tôi là một thứ bòng bong. Tôi phải 
gặp lại ông, tôi phải học tấm gương 
của ông, phải biết nhận chịu cái 
đau buốt tận xương tủy, để nghiền 
ngẫm về lẽ sống và tìm cho mình 
một con đường thích hợp nhất mà 
bước đi. 

Từ ngày đó tôi định bụng hôm 
nào thuận tiện tôi sẽ đi tìm ông, vì 
ông ở phòng "cách ly" không phải 
lúc nào cũng tự tiện mà đến được. 
Cán bộ Công an trại giam cấm ngặt 
mọi tù nhân đến đó. Trong mấy 
ngày liền, sau các buổi lao động 
xong về trại, tôi đi theo các bạn 
lãnh cơm lên phạn xá, lảng vảng 
đến gần căn phòng cách ly mong 
nhìn thấy ông để đến gặp, nhưng 
lần nào cũng trở về không. Rồi một 
buổi chiều tôi trở lại đó, từ xa tôi đã 
thấy ông sau song cửa sổ, mắt đang 

Thôi thì tôi cứ nói. 

Ông đã cảm nhận được định 
mệnh của ông rồi. Hơn ai hết, ông 
hiểu rõ tình trạng sức khoẻ của 
ông. Ông chỉ sợ mình như ráng 
mây mong manh kia, sẽ phải tan rã 
mất đi vội vàng. Thời gian quí báu 
không còn nữa đối với ông, ngọn 
đèn hắt hiu trong tim ông sắp tắt, 
nhưng ngọn lửa lớn trong óc ông, 
đang rực sáng, không có chỗ thoát 
ra. Bốn bức tường của nhà giam 
này thật cay nghiệt; cái hoài bão 
của ông, niềm ấp ủ đã hình thành 
trong tâm não ông cũng sẽ tan biến 
mà thôi. Ông không sợ bản thân ông 
bị tiêu hủy, ông chỉ sợ những điều 
đó bị tiêu diệt, tôi nghĩ như vậy. Với 
ánh mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi 
nhận ra hình như ông muốn ủy thác 
cho tôi một việc gì đó sau này --khi 
tôi ra khỏi bốn bức tường của trại 
giam-- chẳng hạn như sẽ thay ông 
viết lên những gì mà ông muốn để 
lại cho những thế hệ tương lai. 

Nếu quả thật điều này tôi đoán 
đúng, tôi cam đành chịu sự thất lễ 
đối với ông. Dù tôi hiểu ông, nhưng 
làm sao tôi có thể hiểu tường tận 
những gì tách bạch định hình trong 
tư tưởng của ông. Ông đã nghĩ gì, 
ông đã biết những gì --hẳn nhiên là 
phải rộng lớn và khúc chiết-- ông 



30 Tháng 4, 1975 - 201929

không đầy mươi bước. Tôi không 
có ý định gặp ông, chỉ muốn nhìn 
thấy ông mà thôi, và tôi đã nhìn 
thấy. Ông đứng bên trong cửa sổ, 
ở đó có ánh đèn le lói hắt ra, đang 
nhìn lên khung trời đầy ánh trăng 
bàng bạc trong sương. Giờ đó cũng 
gần khuya, ông vẫn thức, đứng 
nhìn trăng, nhìn trời. Tôi đã hiểu rõ 
hơn tâm sự của ông. Tôi đứng nhìn 
ông một lúc khá lâu, rồi sợ bị bọn 
cán bộ bắt gặp, tôi quay trở ra về 
chỗ ngồi của các bạn cùng đội và 
không xem gì được nữa ở những 
thước phim tuyên truyền còn lại. 
Tôi lơ đãng ngắm nhìn những vì 
sao xa xa, ngắm vần trăng nhàn 
nhạt trên nền trời nhiều sương lành 
lạnh, diệu vợi, buồn man man. 

Đêm trăng là khung trời của Hàn 
Mặc Tử, vầng trăng và ánh trăng là 
thơ của Hàn Mặc Tử, không phải 
của ông. Ông không là một thi 
nhân, ông là một nhà viết sử. Trăng 
đã thức trong máu để Hàn Mặc Tử 
làm thơ và ngâm thơ. Trăng đã thức 
trong máu của ông, chỉ để ông thấy 
nỗi cô đơn của ông thấm đậm hơn 
mà thôi. Hàn Mặc Tử, ở những 
ngày cuối cùng của cuộc đời, còn 
nói lên được, còn viết lên được 
những điều muốn nói, những điều 
muốn viết, trong sự yêu chìu an ủi 
của một người đẹp yêu ông. Ông ta 
thật có diễm phúc so với nhà viết 
sử Phạm Văn Sơn. Vị sử gia của 
tôi trong những giờ phút cuối cùng 
này còn có ai đâu. Ông bị cách ly 
thân thể, bị chối bỏ tình cảm, tuyệt 
nguồn tâm sự đến trơ trọi cả linh 
hồn. Ngày xưa, vua Hezekiah của 
Do Thái --trong Thánh Kinh-- hơn 
mười mấy năm bị phong hủi cũng 
không cô đơn bằng ông, vì ông vua 
này vẫn sống trong hoàng cung 
lộng lẫy với hằng trăm cung tần mỹ 
nữ hầu hạ. Có lẽ chỉ một người chịu 
sự cô đơn như ông là một vị bác sĩ 
nào đó -- một nhân vật có thật 

huy tôi quí trọng, nhất là khi ông 
đang ở trong hoàn cảnh khốn cùng, 
nhưng tôi biết tôi kém tài, thiếu khả 
năng để khả dĩ hoàn thành sự ký ủy 
của ông. 

Sau buổi chiều đó, lại một đêm 
và nhiều đêm khác nữa tôi mất ngủ. 
Dù ông muốn hay không, tôi cũng 
thương cảm cho ông, xót xa cho 
ông. Niềm trắc ẩn của tôi không 
ngoài việc tôi biết ông cảm thấy 
sức khoẻ của ông đã cạn, ông biết 
ông sẽ không thể -- bằng cách nào 
đó, phổ cập được những gì đó thật 
hữu ích đã kết tinh trong não tủy 
của ông qua những tháng ngày đau 
khổ. Niềm hy vọng cuối cùng là ký 
thác những điều đó cho một ai đó 
có khả năng, cũng đã bị giập tắt. 
Sự cô đơn của ông bây giờ đã hoàn 
toàn. Tất cả đã quay lưng lại với 
ông. Bên ông có lẽ chỉ còn Thượng 
Đế là vị an ủi, là vị cứu tinh cuối 
cùng mà thôi. Con người đã không 
còn trong tầm mắt và niềm hy vọng 
của ông nữa, mãi mãi... 

Sau đó không lâu, một buổi tối, 
bọn cán bộ trại tổ chức buổi chiếu 
bóng ngoài trời cho tất cả tù nhân 
xem ở cái sân rộng lớn giữa trại. 
Đêm ấy, trời đầy trăng sáng trong 
sương đêm loang loáng của mùa 
Đông. Hơn một nghìn tù nhân được 
xếp hàng ngồi theo đội của mình 
trong sân. Tuy nhiên, mọi người 
khi cần thiết cũng có thể tách ra 
đứng lên đi tiểu ở một vài nơi mà 
cán bộ trại giam CS đã chỉ định 
trước. Một nơi như vậy nằm bên 
trong bờ tường của phạn xá. Đây 
là cơ hội may mắn cho tôi. Khi 
phim chiếu được chừng một giờ 
--phim gì đó, tôi không còn nhớ-- 
tôi đứng lên đi về phía ở bờ tường 
vào phạn xá, đến chỗ đi tiểu. Nhìn 
không có ai, tôi bước thêm mấy 
bước nữa, dừng lại. Chỗ tôi đứng 
chỉ còn cách căn phòng nơi ông ở 

muốn viết những gì, làm cách nào 
tôi có thể biết được. Vả lại, những 
thứ ấy là những điều mà ông phải 
phấn đấu thật cam go với bệnh tật, 
với chính mình bao nhiêu năm trời, 
chịu đựng vô vàn đau đớn tủi nhục 
từ thể xác đến tâm não mới có được. 
Nó là của riêng ông. Làm sao tôi có 
thể cảm nhận được hết, khi mức độ 
thương đau của tôi có hạn; làm sao 
tôi có thể viết những điều ấy thành 
lời. 

Sở năng của ông là viết sử. Ngay 
ở công việc này, nếu tôi có hiểu biết 
một đôi điều, thì với khả năng của 
tôi, tôi cũng không thể thay ông mà 
viết nổi hết cái cao xa rộng lớn của 
ông, cái sâu sắc phong phú của ông, 
cái chiết trung tinh túy của ông, cái 
kinh nghiệm dồi dào của ông về 
những gì phức tạp nhất, nhiêu khê 
nhất, khuất lấp nhất của lịch sử ở 
thời đại nhiễu nhương này. Nếu tôi 
cần thời gian để có được những ưu 
điểm trên đây như ông, thì sẽ bao 
lâu. Có lẽ suốt đời đến khi nhắm 
mắt, tôi cũng không có được. 

Hôm trước tôi gọi ông bằng 
"Thầy" để tránh tiếng gọi cấp bậc 
đã trở thành "không thích hợp" nữa. 
Hôm nay, tôi cũng gọi ông bằng chữ 
đó, cùng nghĩa. Xét cho cùng, tôi 
chưa đáng là học trò của ông trên 
nhiều phương diện. Tôi đành cam 
chịu sự bất lực rồi. Cái hy vọng giữ 
được cuộc sống của ông thật mong 
manh, cái hy vọng giữ sự hiểu biết 
trong trí não ông cũng không thể 
có... Rồi cát bụi sẽ trở về với cát bụi 
mà thôi...Bỗng nhiên tôi nghe mấy 
giọt nước mắt lăn trên má tôi. 

Ông nhìn tôi lặng lẽ thở dài rồi 
quay đi... 

Tôi trở về phòng giam của mình 
với tâm trạng buồn bã, mệt mỏi. Tôi 
muốn làm vui lòng cố nhân, muốn 
làm tròn bổn phận với một cấp chỉ 
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-- trong tác phẩm "Kẻ Độc Hành" 
(Man Who Walks Alone) của một 
nhà văn Mỹ, tôi đã quên tên, đã hy 
sinh suốt quãng đời đẹp đẽ nhất của 
mình, tình nguyện đến một phương 
trời xa, phục vụ một trại hủi để chữa 
trị bệnh nhân bằng sự hiểu biết và 
lòng tận tâm của mình, cho đến một 
ngày chính ông ta bị truyền nhiễm 
chứng bệnh nan y này. Khi trở lại 
quê hương, ông lại bị hất hủi, bị 
bỏ quên, cô đơn như một kẻ độc 
hành trong cõi đời tưởng chừng 
như hoang vắng. Dù sao vị bác sĩ 
đó cũng đã làm tròn thiên chức của 
mình, đã hưởng được sự tự do để 
suy gẫm về cái triết lý của cuộc 
sống và đã không uổng công viết lại 
được hồi ký về cuộc đời nghiệt ngã 
của mình. Còn ông, nhà viết sử của 
chúng ta, ông đã cô đơn bốn bề ở 
kiếp con người. Loài người dưới đất 
quên lửng ông, trăng sao trên trời xa 
lạ với ông.

Ông là kẻ cô đơn nhất trong loài 
người...ở những giờ phút sau cùng 
của đời người.

Đêm trăng này hay bao nhiêu 
đêm trăng nữa sẽ cho ông nhìn thấy 
gì, hay ông chỉ nhìn thấy sự hoang 
mạc đến tận cùng của cuộc đời ông 

trong những ngày còn lại. Hay hơn 
thế nữa, ông sẽ nhìn thấy nỗi tuyệt 
vọng vừa nhen nhúm trong tâm sự 
ông, về sự không thể làm tròn thiên 
chức của mình, sẽ lớn dần lên, sẽ 
còn đày đọa ông không biết bao lâu 
nữa. Đêm không ngủ dưới trăng kia 
có ích lợi gì cho ông không?!. 

Thì ra tâm sự con người thật 
phức tạp trước những sự kiện tưởng 
chừng như vô tình nhất, giản dị 
nhất. Lần đầu tiên sau khi gặp lại 
ông, tôi tưởng ông đã yên tâm vì đã 
tìm cho mình được một con đường, 
một chân lý, đến độ khi nhìn ông tôi 
cũng cảm thấy yên tâm. Hôm nay, 
bởi những sự kiện mới mẻ tưởng 
như vô tình, tôi mới biết ông vẫn còn 
ưu tư khoắc khoải, nên lòng dạ tôi 
xốn xang vô cùng. Tôi đã ngu muội 
và thật thà ở buổi chiều hôm trước, 
vì vô ý thức, tôi đã đẩy tình trạng cô 
đơn của ông đến cao độ nhất, bởi sự 
phản ứng tự nhiên, chân tình bằng 
mấy giọt nước mắt dại khờ, non nớt, 
rơi không đúng chỗ, đúng lúc... 

Một giọt nước đã làm tràn miệng 
bát.

 Đáng lẽ tôi phải tế nhị giữ nó lại, 

tìm cách an ủi ông. Biết đâu niềm 
hy vọng vẫn còn là ngọn lửa, tuy 
nhỏ nhoi, cũng sưởi ấm lòng ông để 
ông cảm thấy mình vẫn còn người 
tri kỷ, không cô đơn, còn có ý nghĩa 
với mọi người. Biết đâu như vậy sẽ 
làm cho ông yên tâm hơn. Dù cái 
chết có đến với ông, bằng cách nào 
đi nữa, ông cũng cảm thấy ấm cúng 
trong tâm hồn. Niềm trắc ẩn xốn 
xang này đã trở thành sự hối hận 
triền miên trong tôi suốt nhiều năm 
qua, chưa có dịp bộc lộ cùng ai. Tôi 
thật khổ tâm. 

Lúc đó, tôi thầm cầu nguyện 
Thượng Đế xui khiến cho những 
người CSVN thấy rõ chứng bệnh 
vô cùng hiểm nghèo, nguy ngập 
của ông mà tha cho ông ra, cho ông 
được trở về với gia đình. Đó là con 
đường duy nhất cứu được ông, cứu 
được cái hoài bão mà ông từng ôm 
ấp bao nhiêu năm qua. Tôi đã thất 
vọng, ý trời không phải là ý người. 
CSVN chỉ hủy diệt những nhân tài 
đối lập, không bao giờ nhẹ tay với 
một ai... 

Rồi việc gì phải đến, đã đến.

Một ngày, chưa hết mùa đông, 
đầu năm 1980 (tôi không nhớ chính 
xác ngày tháng), buổi sáng sớm lất 
phất một cơn mưa phùn nhỏ, trời 
lạnh và đục, người ta đã đánh kẻng 
tập hợp tù nhân các đội ra ngoài sân 
để tuần tự cho xuất trại đi lao động 
như thường lệ. Bấy giờ tôi ở trong 
đội cưa xẻ gỗ súc của Trại K2/Tân 
Lập. Đội chúng tôi ra hiện trường 
làm việc --là hai dãy nhà lợp tranh, 
chỉ cách cổng trại vài mươi bước-
- trong vòng mấy phút. Mỗi cặp 
cưa gồm 2 người, tự động vào giàn 
cưa của mình và xẻ những thân gỗ 
lớn thành những tấm ván dày hoặc 
mỏng dùng để đóng bàn ghế, vách 
nhà, sàn nằm trong trại, hay đóng 
hòm chôn tù nhân, chết bởi nhiều 
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nhiêu máu mủ trong các phần thân 
thể lở lói tuôn tràn ra hết... “ 

Anh nói tiếp:
 -“Giờ này có lẽ họ đã đem ông 

xuống nhà xác rồi!”
 Anh lặng lẽ bỏ đi, không nói 

thêm gì nữa. Tôi như một kẻ mất 
hồn. 

Tôi đã hiểu... 

Từ lâu nay, thỉnh thoảng chúng 
tôi thấy một chiếc xe tải chở vào 
trại loại than đá vụn vo thành viên 
tròn to như những trái "poids" lớn, 
dùng làm chất đốt ở bếp. Mỗi lần 
như vậy, họ đổ than đá ở phần sân 
ngoài bức tường, trước cửa vào 
nhà bếp. Bọn cán bộ ra lệnh cho 
ông hằng ngày dần dà chuyển hết 
những đống than đá đó vào bếp, trừ 
trường hợp trời mưa, phải chuyển 
gấp, chúng cho người phụ. Như 
vậy, một người bệnh trầm kha như 
ông vẫn bị chúng vắt sức lao động 
đến giọt máu cuối cùng. Hôm nay 
ông đã ngã xuống như trăm ngàn 
nạn nhân khác dưới chủ trương giết 
người siêu dã man này trong các 
trại giam CSVN. 

Sau buổi giải lao, tất cả anh em 
trong đội cưa xẻ đều biết về cái chết 
thảm thương của ông. Ông đã mất 
rồi, đã về cõi thiên đường, đã mang 
theo sự chịu đựng và sự hiểu biết 
của ông vốn dĩ không hề tưởng là 
đã có trong con người mang nhục 
thể. Cái gì của Thượng Đế trả về 
cho Thượng Đế. 

Người ta ra lệnh xẻ gỗ đóng 
quan tài cho ông. Tôi nhận việc ấy 
với những giọt nước mắt chảy dài 
trên má. Chỉ còn một chút đáp đền 
này thôi, cố nhân ơi...

 
Văn Nguyên Dưỡng

cách, đa số là chết vì bệnh và kiệt 
sức. Chừng chín giờ rưỡi hay mười 
giờ hôm đó, tôi đến nhận phần sắn 
phụ trội (đội cưa xẻ thuộc loại lao 
động nặng, có thêm một phần ăn 
phụ trội ở giờ giải lao, nhưng bất 
thường) vừa định quay về giàn cưa 
mình thì anh bạn hôm trước đi lãnh 
cơm với tôi, hôm nay vừa đi lãnh 
sắn ở nhà bếp, nói nhỏ vào tai tôi: 

- “Tin buồn!” 
Tin buồn có nghĩa là trong anh 

em của chúng tôi có thêm một 
người vĩnh viễn nằm xuống, cũng 
có nghĩa là đội của chúng tôi phải 
xẻ thêm những tấm ván để đóng 
chiếc hòm tạm bợ bọc xác bạn bè, 
một điều không ai muốn, nhưng ai 
cũng tình nguyện làm để biểu lộ 
lòng thương xót với người đã ra đi. 
Biết đâu rồi ngày nào cũng đến lượt 
mình. Tâm lý trái ngược đa đoan là 
thế đó. 

Tôi nghe anh nói xong, định hỏi 
xem là ai, nhưng anh đã bảo tôi:

 - “Đi đi..!” 
Trở về chỗ, vừa ngồi xuống đã 

thấy anh theo đến, ngồi sát bên, nói 
vừa đủ cho tôi nghe:

 - “Đại tá Sơn, “boss” cũ của anh, 
chết rồi!” 

Tôi sững sờ, tưởng chừng như ai 
tạt một gáo nước lạnh vào mặt, hỏi 
lại anh: 

- “Anh nói... ai chết rồi, tại sao, 
hồi nào?” 

Anh buồn bã thuật lại câu chuyện 
anh vừa nghe ở nhà bếp: 

-“Sáng nay, sau khi các đội đã 
xuất trại hết, ‘tụi nó’ ra lệnh cho 
ông đem giỏ ra sân mang than đá 
vào bếp trại như những ngày trước. 
Không biết ông bưng vác đến giỏ 
thứ mấy thì kiệt sức, hộc máu tươi, 
ngất xỉu bất tỉnh. Khi chúng hay 
được cho mang ông lên bệnh xá thì 
chỉ mấy phút sau ông mất; cả người 
nhầy nhụa máu me, hình như bao 

Đừng sợ cái chết, nhưng hãy sợ 
một cuộc sống chưa được sống.  
Tuck Everlasting

Chúng ta có quyền tự do lựa 
chọn. Nhưng chúng ta không có 
quyền tự do né tránh hệ quả của 
những lựa chọn đó. 
Khuyết danh

Bánh xe ít dầu mỡ thì kêu to. 
Người không có tính kiên nhẫn 
là người hay than phiền. – 
Khuyết danh

Nhìn lại đằng sau để có kinh 
nghiệm. Nhìn về phía trước để 
thấy hy vọng. Nhìn xung quanh 
để tìm ra thực tại. Nhìn vào bên 
trong để tìm thấy chính mình.
Khuyết danh

Đôi khi bạn quyết định những 
lựa chọn và đôi khi những lựa 
chọn quyết định bạn
Khuyết danh

Giấc mơ của bạn không thể trở 
thành sự thật trừ khi bạn tỉnh 
dậy. 
Khuyết danh

“Có ba cách để học khôn.
Cách 1, quán chiếu, cách cao 
thượng nhất.
Cách 2, bắt chước, cách dễ 
dàng nhất.
Cách 3, trải nghiệm, cách cay 
đắng nhất.”
Khổng Tử

“Khiêm tốn là trí tuệ duy nhất 
mà nhờ nó tâm trí của chúng 
ta được chuẩn bị sẵn sàng cho 
những thay đổi có thể xảy ra 
trong đời.”
George Arliss

Danh Ngôn
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Thơ Trịnh Tây Ninh 

Vốc một vốc nước đầy
giả như chuyện chưa hay
giả như mình không biết
lệ đong đầy trong tay….
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 Nói Với Con Yêu 
Nhân Ngày 30 

Tháng 4

Nguyễn Ngọc Duy

Kính tặng những Tấm Lòng tha thiết với Quê Hương 
và mến yêu Màu Cờ Tổ Quốc

Con yêu của ba,

Bây giờ đã quá nửa đêm. Ba biết con đang 
chìm trong giấc ngủ êm đềm của tuổi thơ. 

Nhưng riêng ba thì không ngủ được. Con có biết tại sao 
không? Hôm nay là ngày gần cuối tháng 4. Cũng như 
mọi năm, cứ mỗi lần đến gần ngày 30 tháng 4 là trong 
lòng ba xao xuyến lạ thường. Ban ngày khi làm việc, ba 
không chăm chú vào công việc như bình thường, nhưng 
hay lơ đãng, nhớ nhung về thời dĩ vãng. Ban đêm, dù 
rất mệt mỏi sau nhiều giờ làm việc cực nhọc, nhưng ba 
cứ thao thức, tâm trí cứ mãi trôi bềnh bồng về những 
hình ảnh đã xảy ra trong thời gian cuối tháng 4 của một 
năm xa xưa, cách đây đã hơn 30 năm trời.

Năm ấy ba chưa tròn 16 tuổi, đang còn cắp sách đến 
trường, nhưng ba cũng đã đủ khôn để hiểu biết sự việc 
xảy ra chung quanh mình. Ba còn nhớ rõ, tình hình 
chiến sự dai dẳng, kéo dài đã nhiều năm giữa hai miền 
Nam Bắc Việt Nam đột nhiên gia tăng dữ dội. Càng về 
gần cuối tháng 4 thì càng có thêm nhiều tin buồn, miền 
Nam cứ tiếp tục di tản, bỏ mất từ thành phố này đến 
thành phố khác, bắt đầu từ các tỉnh miền Trung. Đồng 
Bào không chịu ở lại để sống với kẻ xâm lăng, ùa nhau 
chạy về hướng các tỉnh miền Nam để lánh nạn, và thảm 
cảnh đã xảy ra: kẻ xâm lăng tràn đến, thấy Đồng Bào bỏ 
đi thì điên tiết, đem súng đạn ra bắn giết, đem cả súng 
đại pháo bắn vào đoàn người vô tội đang di chuyển trên 

quốc lộ, trên bãi biển chờ lên tàu. Da thịt đồng bào tan 
nát, văng vãi khắp nơi. Xác chết không toàn thây nằm 
đầy không đếm xuể. Dưới bãi biển thì máu nhuộm đỏ 
nước, thây trôi ngập tràn. Ôi! Cảnh hãi hùng này tưởng 
chỉ tìm thấy trong hỏa ngục, nhưng đã xảy ra cho hàng 
ngàn vạn đồng bào thân yêu trên chính mảnh đất ruột 
thịt của họ.

Con biết không, một số người may mắn sống sót, 
chạy vô được trong miền Nam, mừng rỡ tưởng mình 
thoát nạn. Nhưng họ lầm. Quân xâm lăng có bao giờ 
chịu buông tha. Họ tiếp tục đuổi theo, tấn công, bắn 
giết đồng bào vô tội, và cuối cùng, đã cưỡng chiếm cả 
miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, lấy mất đi 
hoàn toàn sự tự do của người dân miền Nam.

Một số người ngây thơ, nghĩ rằng sau khi "giải 
phóng" được miền Nam, kẻ thắng trận đã nguôi được 
sự hung tàn, sẽ nghĩ chuyện xây dựng lại quê hương, 
và nới tay với đồng bào ruột thịt của chính họ. Nhưng 
những người này cũng lầm lớn. Họ đã lùa hàng trăm 
ngàn người vào trại "cải tạo", tiêu diệt lần mòn cả một 
thế hệ nơi rừng sâu nước độc. Họ dùng bao nhiêu kế 
sách để đoạt lấy tài sản của người dân qua các lần “đổi 
tiền” và "cải tạo tư sản".

Nhiều người đã bỏ lại gia đình, sản nghiệp, chạy ra 
nước ngoài để tìm lấy tự do. Riêng ba bị kẹt lại và phải 
sống nhiều năm dưới sự cai trị của chế độ mới. Nhưng 
cũng nhờ thế mà ba đã học được nhiều điều, và thấy 
thêm được bộ mặt của họ. Cuối cùng thì ba cũng đi 
thoát, và đến được bến bờ tự do như một số đồng bào 
may mắn khác. Nhưng phần lớn đồng bào vẫn còn bị 
kẹt lại để tiếp tục chịu sự thống trị tàn ác, bóc lột không 
thương tiếc của người đồng chủng. Tính đến hôm nay, 
ba đã sống nơi xứ sở tự do này được gần 30 năm. Thời 
gian dài gần cả nửa đời người, nhưng không khi nào 
lòng ba nguôi thương nhớ quê hương mà vì hoàn cảnh, 
ba đành phải dứt ruột ra đi. Ba vẫn luôn ngậm ngùi 
thương cho mấy mươi triệu đồng bào bao nhiêu năm 
sống cảnh đọa đày trên chính quê hương của mình. 
Hình ảnh bao đồng bào chết tan nát, tức tưởi trên đường 
tị nạn vì súng đạn, đại pháo và sự hận thù cuồng điên 
của người cộng sản vẫn còn ghi rõ trong tâm trí của ba, 
và càng hiện ra mãnh liệt hơn mỗi khi ngày 30 tháng 4 
trở về.

Con yêu,
Chắc bây giờ con hiểu được vì sao đã khuya mà ba 

không thể ngủ. Không ngủ được thì cũng chẳng sao, 
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ba dùng cơ hội này để ghi tâm sự gởi cho con. Ba cũng 
thức để cầu nguyện, xin ơn trên thương đến đồng bào 
bất hạnh của mình.

Còn một điều nữa ba cũng muốn tâm tình với con. 
Đúng ra phải nói là ba muốn xin lỗi con. Từ lúc con 
còn rất nhỏ, mỗi năm ba mẹ đều dắt con đi dự Lễ Chào 
Cờ ngày 30 tháng 4. Ngày đánh dấu giai đoạn đen tối 
của dân tộc ta. Trước kia, khi con còn nhỏ, thì con chỉ 
biết đi theo ba mẹ, chứ không thắc mắc gì. Nhưng khi 
con lớn thêm được mấy tuổi và biết suy nghĩ kha khá, 
con thường hỏi "con có phải đi chào cờ không?" Câu 
trả lời của ba luôn luôn là "có chứ" và không cần giải 
thích gì thêm. Vài năm kế đó, thì câu hỏi của con có 
đổi khác "tại sao con phải đi chào cờ?". Câu hỏi của 
con làm ba không vui, nên ba hay lấy quyền làm ba 
mà nói át con "ba nói đi thì con cứ đi, tại sao phải thắc 
mắc?". Rồi năm ngoái, câu hỏi mới của con lại làm cho 
ba suy nghĩ nhiều hơn "con nghe người ta nói đi chào 
cờ là làm chính trị. Con không thích chính trị, con ở 
nhà được không ba?". Lúc đầu nghe con hỏi như vậy, 
ba thấy bối rối và hơi bực mình, nhưng rồi ba nghĩ lại, 
và cố gắng giải thích cho con hiểu sự khác biệt giữa 
việc làm chính trị và việc đi dự Lễ Chào Cờ. May quá, 
con đã kiên nhẫn ngồi nghe ba giảng giải, con hiểu ra 
được chào cờ là bổn phận của mọi thành phần công dân 
trong một nước, không phải việc dành riêng cho những 
người làm chính trị. Hơn nữa, trong hoàn cảnh đặc biệt 
của người tỵ nạn tha hương như chúng ta, việc chào cờ 
còn mang thêm ý nghĩa tưởng nhớ về quê hương, tỏ 
lòng biết ơn ông bà tổ tiên và góp phần gìn giữ lá cờ mà 
cha ông ta đã hy sinh bao xương máu để gầy dựng nên. 
Con nói "cám ơn ba, bây giờ con hiểu rồi. Từ nay con 
không bao giờ thắc mắc nữa. Con sẽ đi chào cờ với ba 
mẹ mỗi năm".

Con ơi, con có biết lời nói đơn sơ đó của con đã làm 
ba vui sướng lắm không? Con đã giúp ba trút bỏ được 
bao nhiêu ưu tư trong lòng. Ba cũng chợt thấy ân hận 
sao bao nhiêu năm qua ba đã không chịu nhẹ nhàng giải 
thích cho con hiểu, mà cứ làm ngơ trước những thắc 
mắc của con. Ba đã quên rằng dù con còn nhỏ, nhưng 
con cũng cần được tôn trọng, 
cần được hướng dẫn một cách 
đúng đắn để con hiểu được, và tự 
nguyện chấp nhận chứ không nên 
bị cưỡng ép. Năm ấy, con đã làm 
hơn điều đã hứa với ba. Chẳng 
những con đi chào cờ, con còn rủ 
thêm các bạn của con đi rất đông, 
và cùng nhau đứng trên sân khấu 

để hát Quốc Ca nữa. Con thật đã làm ba vừa vui vừa 
hãnh diện vì con nhiều lắm đó.

Con ạ,
Điều cuối cùng ba muốn nói với con: ngày rời quê 

hương, ba ra đi với hai bàn tay trắng. Trên vai ba không 
có túi hành trang, trong túi ba không có một đồng bạc. 
Ngay cả khi đến xứ sở này để làm lại cuộc đời mới, ba 
cũng đã bắt đầu từ con số không. Nhìn bề ngoài thì ba 
nghèo lắm đó con. Nhưng thực sự thì khi ra đi ba có 
mang theo trong tim mình một số hành trang. Đó là một 
chút lòng thành với quê hương, và màu cờ của tổ quốc 
con ạ. Nhờ đó, lúc nào ba cũng thấy cuộc đời mình còn 
ý nghĩa vì ba có tài sản, tài sản tinh thần đó con. Ba đã 
được thừa hưởng những thứ này như di sản quý báu 
nhất từ ông bà của con. Ba đã trân quý chúng như chính 
mạng sống của mình. Nếu không may bị mất đi, thì 
cuộc sống của ba sẽ không còn ý nghĩa nữa. Bây giờ, 
ba thấy con đã khôn lớn, nên người, ba muốn trao di 
sản quý báu ấy lại cho con. Ba mong con hãy nhận lấy, 
hãy trân trọng, hãy giữ gìn kỹ lưỡng, và nếu cần, hãy hy 
sinh tất cả những gì con có, ngay cả chính bản thân con, 
để bảo vệ những giá trị này. Thế hệ của những người đi 
trước ba đang dần dần qua đi, thế hệ của ba mẹ rồi sớm 
muộn cũng sẽ không còn nữa, cho nên ba thấy ngay từ 
bây giờ con và các bạn trẻ của con cần phải chuẩn bị 
để tiếp nhận lấy trách nhiệm của mình, tiếp nối truyền 
thống của cha ông và bảo vệ Lá Cờ Vàng, biểu tượng 
của Tự Do và Tình Người mà Tổ tiên và bao nhiêu 
người đã nằm xuống để giữ gìn cho đến ngày hôm nay. 
Có như thế, dù mai sau con có lưu lạc đến đâu, hay gặp 
phải hoàn cảnh đen tối như thế nào, con cũng sẽ thấy 
lòng mình ấm áp, vì hãnh diện mình là một người Việt 
Nam yêu Quê Hương, yêu Giống Nòi và yêu Màu Cờ 
Tổ Quốc.

Ba của con,
Nguyễn Ngọc Duy 

“Ai người yêu nước lại đây
Hướng về Quê Mẹ, chung tay dựng cờ”
NND
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thuật. Dân Chủ ngày nay đang bị 
một nhóm người nhơn danh Dân 
Chủ sung công, chiếm đoạt.

- Trường hợp thứ nhứt, với nước 
Pháp, phong trào Áo Vàng (Gilets 
Jaunes), với những người dân thấp 
cổ bé miệng, bình thường, cư dân 
ngoại ô, ven biên các đại đô thị, 
đầy quyền lực kinh tế, chánh trị 
ngaọi giao, cư dân các vùng quê 
hẻo lánh, bị bỏ quên, thiếu tiện 
nghi... đòi quyền được ăn được 
nói, được biểu quyết, được « trung 
ương ngó tới », được « tham gia » 
vào quyền quản trị đất nước. Nếu 
cứ tưởng Dân Chủ là bầu người 
đại diện, thay người dân tham gia 
quản trị đất nước và cai trị xứ sở, 
là đủ ! Lầm to ! Ngày nay chưa 
đủ. Cần thiết nhưng không đủ – 
Nécessaire mais pas suffisant ! 
Vì đó là Dân chủ Không có mặt 
Người Dân tham dự

Dân chủ (theo số đông người 
Pháp ngày nay) là người dân 
PHẢI được tham dự vào quản trị. 
Dân Chủ ngày nay không còn Dân 
chủ đại diện nữa – Démocratie 
représentative, mà phải là Dân 
chủ Tham dự – Démocratie 
Participative. Vì đây là Dân Chủ 
VỚI sự có mặt Người Dân. 

Nhưng Dân Chủ Tham dự rất 
khó khăn, trăm người trăm ý. 
Do đó Tổng Thống Macron ra ý 
kiến tổ chức một cuộc Đại Tham 
Luận - Grand Débat. Và ông chịu 
khó hàng giờ, ngồi nói chuyện 
với dân… Tham luận, tham khảo, 
lấy ý kiến, xong rồi sàn lọc, lựa 
chọn thứ tự ưu tiên...để từ từ giải 
quyết… Đó là nước Pháp ngày 
nay, có rối, có rắm đó, có mất 
lắm thì giờ đó… như cuối cùng, 
một sự thiệt nào đó, một vài chi 
tiết nào đó sẽ được giải quyết. 
Dân Chủ rồi đây sẽ trở về, với rất 
nhiều khó khăn, rất với nhiều tổn 
thất, nhưng nước Pháp sẽ ổn định, 
hình ảnh sẽ thế nào ? Chaư biết, 

nhưng rồi sẽ ổn định... Tuy vẫn biết 
như vậy, tuy vẫn chưa vẹn toàn, tuy 
vẫn chưa hẳn đã ổn định! 

Ba tháng rồi, mà mỗi thứ bảy vẫn 
có người dân xuống đường biểu 
tình, đòi hỏi… và người dân tham 
gia nhóm Áo Vàng, vì quá sợ cái 
biểu tượng « đại diện » nên ngày 
nay vẫn không có một nhơn vật nào 
« dám » ra đại diện cả. Vì Anh, hay 
Chị đại diện ai ? Anh hay Chị nhơn 
danh ai ? Mà « Nhơn danh » chỉ là 
nhơn danh một nhóm ý kiến, một 
thiểu số đó thôi! Do đó biểu tưởng 
« đại diện » cũng sẽ phải đặt lại ! 
Biểu tượng « dân biểu », cũng sẽ 
đặt lại ! Đó là quan niệm Dân chủ 
và quyền Dân chủ tại một quốc gia 
tiên tiến, phát triển, tất cả là thiểu 
số, tất cả là dị biệt, đó là đa nguyên 
!... Và trong cái hỗn loạn đó mới 
tạo ra snág tạo để thotá, để thông 
! Có biến mới có thông !… Các 
giai cấp, thống trị , giàu có, trung 
lưu, bần hàn, biết đâu lại có dịp gặp 
nhau, nói chuyện với nhau, trao đổi 
và đi đến thông cảm, hiểu nhau 
...nhường nhịn nhau. Ngoại giao 
là sự gặp gỡ giữa các thông cảm, 
« thương thuyết - du di » với nhau. 
La diplômatie est la rencontre des 
compromis. Nhưng un compromis 
n’est pas une compromission – 
Thông cảm, du di, thương thuyết, 
không thể là nhượng bộ ! 

- Trường hợp thứ hai là Vénézuela, 
một quốc gia độc tài thuộc loại 
Cộng sản. Cũng như mọi quốc gia 
có môt tình trạng phát triển chậm 
tiến với môt nền dân trí lạc hâu 
do phong kiến, thuôc địa...nên dễ  
dàng bị tư tưởng và ý thức hệ Cộng 
Sản quốc tế tiêm nhiểm. Thoạt đầu 
Đảng tạo một loại anh hùng dân 
tộc để cướp chánh quyền – Lénine, 
Mao Zedong, Hồ Chí Minh, Fidel 
Castro … Đây Hugo Chavez, tất cả 
được Komintern đào tạo và huấn 
luyện, cùng đồng bọn tạo và khí 
cụ tạo thành một băng đảng với 

Khát Vọng 
Dân Chủ:

***
Từ Chế Độ 
Dân Chủ 
Không 

Người Dân 
Đến Chế Độ 

Dân Chủ 
Với Người Dân 

De la démocratie sans le peuple à 
la démocratie avec le peuple

« Vox Populi, Vox Dei – Tiếng 
nói của Dân Tiếng nói của Chúa » 
thành ngữ dân gian.                           

 “La démocratie est un mauvais 
système, mais elle est le moins 
mauvais de tous les systèmes – 
Dân chủ là một chế độ không tốt 
đẹp, nhưng đó cũng là một chế độ 
ít xấu nhứt của tất cả mọi chế độ”    
Winston Churchill 1874-1965 .

Phan Văn Song 

Liên tục từ mấy tháng nay, thế 
giới các quốc gia tiến triển 

hay chậm tiến đều có những cuộc 
người dân  xuống đường đòi các 
Nhà Nước, các Chánh Quyền hoặc 
phải chia quyền quản trị đất nước 
với người dân, hoặc phải trao quyền 
lại cho người dân.  Ủa sao lạ vậy ? 
Đã nói là Chế độ Dân Chủ thì  quyền 
lực phải Do Người Dân, Vì Người 
Dân, Cho Người Dân – Du Peuple, 
Par le Peuple et Pour le Peuple, như 
một chánh trị gia người Mỹ đã nói 
năm xưa. Dân quyền phải là chức 
năng của.Dân Chủ. Thế nhưng, Dân 
Chủ, ngày nay đang bị trục trặc kỹ 
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thuật. Dân Chủ ngày nay đang 
bị một nhóm người nhơn danh 

Dân Chủ sung công, chiếm đoạt.
- Trường hợp thứ nhứt, với nước 

Pháp, phong trào Áo Vàng (Gilets 
Jaunes), với những người dân thấp 
cổ bé miệng, bình thường, cư dân 
ngoại ô, ven biên các đại đô thị, 
đầy quyền lực kinh tế, chánh trị 
ngaọi giao, cư dân các vùng quê 
hẻo lánh, bị bỏ quên, thiếu tiện 
nghi... đòi quyền được ăn được 
nói, được biểu quyết, được « trung 
ương ngó tới », được « tham gia » 
vào quyền quản trị đất nước. Nếu 
cứ tưởng Dân Chủ là bầu người 
đại diện, thay người dân tham gia 
quản trị đất nước và cai trị xứ sở, 
là đủ ! Lầm to ! Ngày nay chưa 
đủ. Cần thiết nhưng không đủ – 
Nécessaire mais pas suffisant ! 
Vì đó là Dân chủ Không có mặt 
Người Dân tham dự

Dân chủ (theo số đông người 
Pháp ngày nay) là người dân 
PHẢI được tham dự vào quản trị. 
Dân Chủ ngày nay không còn Dân 
chủ đại diện nữa – Démocratie 
représentative, mà phải là Dân 
chủ Tham dự – Démocratie 

có biết trong con số những người 
trúng tuyển giải Nobel, toàn thế 
giới, từ xưa đến nay, có bao nhiêu 
người gốc Do thái không ? Tất cả 
có 49 Nobel Y khoa, 45 Nobel Vật 
lý, 29 Nobel Hóa học, 12 Nobel 
Văn chương và 8 Nobel Hòa bình. 
Giới thiệu với các bạn, vài người 
gốc Do thái nổi tiếng : nhà đạo diễn 
Steven Spielberg, nhà văn Elie 
Wiesel, Mark Zuckenberg, người 
tạo ra Facebook, Ben Bernanke, 
Chủ tịch Ngân hàng Huêkỳ, Bob 
Dylan, nhạc sĩ … và nhiều nữa… 

Chừng nào tới phiên người gốc 
Việt ta !   Mong lắm !

Do đó Dân Chủ là gốc là lõi. Dân 
Do Thái, xưa kia, di cư để đi tìm 
Dân Chủ. Người Việt ta sẽ di cư 
để đi tìm Dân Chủ. Nói là đi tìm 
Tự Do, nhưng cốt lõi là Dân Chủ. 
Không Dân Chủ không có Tự Do. 
Và hôm nay, chúng ta thử nhìn lại 
vấn đề Dân chủ. Cái gì làm người 
dân các quốc gia  nói trên khao 
khát Dân Chủ như vậy ? 

Thà chết, nhưng PHẢI đòi cho 
được Dân Chủ ? Dân Chủ  là gì? 
Có phải là một khái niệm giữa Tự 
Do và Bình Đẳng không ?

Năm 2005, tại Pháp và toàn thế 

Dân chúng Việt Nam lại còn bị 
thêm  cái nạn sắp sửa bị diệt chủng. 

Va dân Việt Nam ta, cũng sẽ 
được ví như dân Do Thái 2000 năm 
trước, dưới thế giới của Đế quốc 
La mã, phải đi lang thang cầu thực 
cùng khắp âu châu, thì ngày mai 
nầy, dân Việt tộc ta, dưới thời của 
Đế quốc Trung hoa, cũng sẽ phải đi 
lang thang cầu thực, ở đâu, chùm 
gởi, cùng khắp thế giới vậy !

Với cái hy vọng là : Cũng như 
dân Do Thái trong cái khốn cùn 
của sự lang thang cầu thực, sẽ tạo 
ra những con người với những tài 
năng phi thường, với những cố 
gắng vượt bực, với những tâm hồn 
vĩ đại, đóng góp vào văn hóa nhơn 
loại, tạo thành những nhơn danh 
thế giới. 

Với những người gốc Do thái, dĩ 
nhiên ai ai cũng biết đến nhà bác 
học gốc Do thái Albert Einstein cả. 
Albert Einstein, người gốc Do thái 
sanh ở Ulm – Đức, với quốc tịch đầu 
Đức, sau đó, phải di cư tỵ nạn, biến 
thành người vô tổ quốc- apatride 
(như mọi người người Việt tỵ nạn 
chúng ta thuở ban đầu), đoạn quốc 
tịch Thụy sĩ và cuối cùng song tịch 
Thụy sĩ-Huê kỳ. Nhưng các bạn 

một chủ nghĩa Cộng Sản được địa 
phương hóa. Đây Chavisme ( chủ 
nghĩa của Chavez) khai thác đất 
nước và người dân Vénézuela qua 
một hệ thống Đảng trị. Tạo giai 
cấp thống trị cùa Đảng, và đảng 
viên bằng tham nhũng và độc tài 
– chẳng chốc đã biến Vénézuela 
từ một quốc gia giàu có với một 
gia tài dầu mỏ khổng lồ thành một 
quoôc gia nghèo nàn không nuôi 
nổi một người dân.

Dân Vénézuela, ai có dịp đều 
trốn chạy, vượt biên, tỵ nạn, ai kẹt 
thì ở lại, và nay xuống đường đấu 
tranh. Ngày 5 tháng giêng 2019, 
nhà đối lập, Juan Guáido, được bầu 
làm Chủ tịch Quốc Hội, ngày 23 
Ông tự tuyên bố Tổng Thống vì tên 
đệ tử của Hugo Chavez, Nicolas 
Maduro, với đảng Cộng Sản tiếp 
tục cầm quyền và đàn áp nhơn dân 
Vénézuela. Vénézuela đang đói, 
cần cứu viện. Nhưng những đoàn 
xe cứu trợ đều bị chận ở biên giới 
không cho vào. Thế giới đều ủng 
hộ Guáido nhưng muốn Vénézuela 
được giài quyết trong ôn hòa… 
Wait & See… Trông và Chờ ! Dân 
Chủ en panne, nằm đường

 - Và trường hợp thứ ba, là 
Algérie. Cũng lại một loại độc 
tài đảng trị với một chủ nghĩa 
xã hội kiểu Cộng sản nữa. Cũng 
một anh hùng kháng chiến, thừa 
kế anh hùng Boumédienne,Tống 
Thống đương nhiệm,  Abdelaziz 
Bouteflika, đã 82 tuổi rổi, đã bệnh 
từ mấy năm nay, đang ngồi xe lăn, 
vẫn tiếp tục muốn ra ứng cử Tổng 
Thống lần thứ năm. Dân chúng 
xuống đường, từ chối, 20 năm cầm 
quyền đủ rồi…Lại Trông và Chờ...
Dân Chủ xa vời… 

Còn Việt Nam ta, 44 năm Đảng 
Cộng Sản cầm quyền, chưa đủ sao 
? Dân chúng Việt Nam Công Hoà 
Xã hội Chủ Nghĩa là một tổng hợp 
của những sự chịu đựng của dân 
chúng Vénézuela và  Algérie… 
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thuật. Dân Chủ ngày nay đang 
bị một nhóm người nhơn danh 

Dân Chủ sung công, chiếm đoạt.
- Trường hợp thứ nhứt, với nước 

Pháp, phong trào Áo Vàng (Gilets 
Jaunes), với những người dân thấp 
cổ bé miệng, bình thường, cư dân 
ngoại ô, ven biên các đại đô thị, 
đầy quyền lực kinh tế, chánh trị 
ngaọi giao, cư dân các vùng quê 
hẻo lánh, bị bỏ quên, thiếu tiện 
nghi... đòi quyền được ăn được 
nói, được biểu quyết, được « trung 
ương ngó tới », được « tham gia » 
vào quyền quản trị đất nước. Nếu 
cứ tưởng Dân Chủ là bầu người 
đại diện, thay người dân tham gia 
quản trị đất nước và cai trị xứ sở, 
là đủ ! Lầm to ! Ngày nay chưa 
đủ. Cần thiết nhưng không đủ – 
Nécessaire mais pas suffisant ! 
Vì đó là Dân chủ Không có mặt 
Người Dân tham dự

Dân chủ (theo số đông người 
Pháp ngày nay) là người dân 
PHẢI được tham dự vào quản trị. 
Dân Chủ ngày nay không còn Dân 
chủ đại diện nữa – Démocratie 
représentative, mà phải là Dân 
chủ Tham dự – Démocratie 
Participative. Vì đây là Dân Chủ 
VỚI sự có mặt Người Dân. 

Nhưng Dân Chủ Tham dự rất 
khó khăn, trăm người trăm ý. Do 
đó Tổng Thống Macron ra ý kiến 
tổ chức một cuộc Đại Tham Luận 
- Grand Débat. Và ông chịu khó 
hàng giờ, ngồi nói chuyện với 
dân… Tham luận, tham khảo, lấy 
ý kiến, xong rồi sàn lọc, lựa chọn 
thứ tự ưu tiên...để từ từ giải 

- Xã hội Huê kỳ là một xã hội 
mới, với những vùng đất mênh 
mông,  với những người tỵ nạn đã 
chối bỏ và chạy trốn khỏi một quá 
khứ chánh trị chuyên chế nặng nề 
của Âu châu.

Được so sánh như vậy, “lục địa 
cũ » đối với Tocqueville, là một tàn 
dư của bộ Luật La mã và bộ Luật 
Napoléon, trói buộc dân chúng 
trong độc tài chuyên chế của một 
trong nhóm quý tộc, là những thừa 
hưởng của  những cuộc thánh chiến 
(thời kỳ cao độ của sự hẹp hòi bảo 
thủ) và của thời kỳ Thế kỷ  Khai 
sáng (siècle de Lumière), thời kỳ 
cực đoan chống tín ngưỡng.  

2/ Dân chủ : một sự thách đố. 
Làm sao hòa hợp được Tự do và 
Bình đẳng ?:

Tocqueville, mặc dù ngưỡng mộ 
Dân chủ nhưng vẫn nhìn thấy cái 
nguy hiểm của dân chủ. Cái khó là 
phải giải quyết vấn đề mâu thuẫn 
giữa tự do và bình đẳng. 

Dân chủ phải tạo bình đẳng giai 
cấp. Ngược lại, phân chia giai cấp, 
là tạo một giai cấp quý tộc cầm 
quyền và thể chế chánh trị nầy tạo 
cơ hội cho một nhóm người có thế 
lực, có đất,  có ruộng, có của, có 
cải, tạo quyền, tạo thế, và tạo luôn 
cả luật lệ và một hệ thống luật 
lệ để bảo vệ giai cấp họ .Nhờ hệ 
thống luật lệ, họ kiểm soát chánh 
quyền, làm giàu bằng bóc lột giai 
cấp dưới, tạo bất mãn vì bất bình 
đẳng, vì tệ nạn xã hội tham nhũng 
và cuối cùng cách mạng sẽ bùng nổ 
để lật đổ họ. 

Vì vậy, những cách mạng ở 
Pháp đều không thành công, A. 
de Tocqueville nhận xét  tiếp, vì 
mỗi cuộc cách mạng đều tạo ra 
một giai cấp quý tộc mới xây dựng 
trên cái đổ vỡ của  giai cấp trước 
(Có khi giai cấp trước được biến 
thể để sống sót lại ở giai cấp sau). 
Tocqueville vì những lý do trên nên 
rất thất vọng cuộc chỉnh lý 1830. 

ngay. Ông được bầu vào Hàn Lâm 
Viện Pháp (Académie française) 
năm 1838. Dân biểu nhiều nhiệm 
kỳ đến lúc ông mất năm 1859. Ông 
mất lúc ông đang soạn dang dở tác 
phẩm thứ hai  « Chế độ Cũ và  cuộc 
Cách Mạng » (l’Ancien régime et 
la Révolution)  tuy được cho in 
năm 1856, nhưng không hoàn tất 
vì ông đã bị lao phổi nặng rồi. 

1/ Lộ trình dẫn đến  Dân chủ là 
tất yếu :

Ngày hôm nay, chúng ta ai ai 
cũng biết thế nào là dân chủ. Hay 
chúng ta cảm rằng chúng ta biết 
được. Nhưng  lúc bấy giờ, dân chủ 
chỉ vẫn là một khái niệm mù mờ. 

Benjamin Constant có nói tới, 
nhưng chỉ là một so sánh giữa cái 
« dân chủ của người xưa, thời Hy 
lạp », quan niệm luật lệ  và quản lý 
do đa số quyết định và  «  dân chủ 
của ngày nay »  dân chủ để bảo vệ 
nhóm thiểu số.  Nhưng sự thật, lúc 
bấy giờ, chế độ dân chủ là một sự 
không tưởng. 

Tác phẩm của Alexis de 
Tocqueville là một sự khám phá 
cho quần chúng đọc giả Pháp : 
chế độ dân chủ là một hiện thực, 
có thật, và lúc bấy giờ đã được 
thực hiện bên kia bờ Đai -  Tây – 
Dương. Chẳng những đang được 
thực hiện, mà còn đang được thực 
hiện một cách tốt đẹp. Chế độ dân 
chủ nầy chẳng những thực hiện 
đẹp,  mà còn được thực hiện một 
cách bền vững. Tocqueville có hẳn 
một quan niệm về dân chủ, và giải 
thích tại sao Huê kỳ luôn luôn có 
một ý thức dân chủ đi trước những 
nước Âu châu luôn luôn bị  các thể 
chế chuyên chế áp đặt :

-Xã hội Huê kỳ là một xã hội  có 
một nền văn hóa Anh, với một quan 
niệm  Pháp lý ảnh hưởng văn hóa 
Anh quốc – do Tôn giáo Tin Lành.

-Xã hội Huê kỳ được đặt trên một 
nền tảng thực tiển và bao dung về 
tín ngưỡng và tôn giáo.

giới, là năm kỷ niệm 200 trăm ngày 
sanh của Alexis de Tocqueville 
(2005-2059). Đó cũng là dịp để 
thiên hạ nhắc nhở và ca tụng tác 
phẩm và công trình của vị  lý thuyết 
gia  về dân chủ.

Ngày nay, quý bạn thử đi 
vào mạng Internet, và đánh tên 
Tocqueville, quý bạn sẽ thấy trên 
mười trang dẫn dắt để tham khảo 
về A. de Tocqueville,  mặc dù đã 
sanh vào năm 1805, nhưng ông vẫn 
rất thời sự. Phần đông bằng Anh 
ngữ, và được cập nhựt đều đặn. Từ 
dưới năm năm nay, tác phẩm « Về 
nền Dân chủ ở Huê kỳ »  (De la 
Démocratie en Amérique) đã  được 
tái bản 8 lần. 

Alexis de Tocqueville : nhà học 
luật và văn minh đất Mỹ :

Sanh trưởng tại Tocqueville 
(vùng Normandie - miền trung Bắc 
Pháp) trong một gia đình giới quý 
tộc điền chủ nhỏ. Học luật để đi vào 
nghề thẩm phán. Sau khi tốt nghiệp 
Trường Luật Paris, ông về tập sự 
thẩm phán  tại Tòa án Versailles. 
Nhờ bạn bè, ông được giao phó, 
theo dõi và soạn thảo một vài hồ sơ 
điều tra hành chánh quan trọng của 
Bộ Tư pháp, nên cũng khá nổi tiếng 
trong giới Luật gia. Năm 1830,  ông 
đặt nhiều hy vọng vào cuộc chỉnh lý 
của thể chế quân chủ và chế độ Quân 
Chủ của tháng Bảy (la Monarchie de 
Juillet). Nhưng ông thất vọng ngay 
: thế giới của dân làm ăn, áp – phe, 
tham nhũng vẫn tiếp tục điều khiển 
như xưa. Và ông xin từ nhiệm, và 
cùng với một người bạn ông xin 
xuất ngoại, đi (tự túc) thăm nước 
Mỹ. Viện cớ là đi nghiên cứu chế độ 
nhà lao Huê kỳ, thật sự khi ông trở 
về Pháp ông đem về  hàng ngàn ghi 
chú về những khám phá và những 
so sánh với cái mà ông gọi là «  lục 
địa cũ ». Những ghi chú ấy giúp cho 
ông viết « Về nền Dân chủ ở Huê 
kỳ » năm 1835. Thành công rực rở 
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thuật. Dân Chủ ngày nay đang 
bị một nhóm người nhơn danh 

Dân Chủ sung công, chiếm đoạt.
- Trường hợp thứ nhứt, với nước 

Pháp, phong trào Áo Vàng (Gilets 
Jaunes), với những người dân thấp 
cổ bé miệng, bình thường, cư dân 
ngoại ô, ven biên các đại đô thị, 
đầy quyền lực kinh tế, chánh trị 
ngaọi giao, cư dân các vùng quê 
hẻo lánh, bị bỏ quên, thiếu tiện 
nghi... đòi quyền được ăn được 
nói, được biểu quyết, được « trung 
ương ngó tới », được « tham gia » 
vào quyền quản trị đất nước. Nếu 
cứ tưởng Dân Chủ là bầu người 
đại diện, thay người dân tham gia 
quản trị đất nước và cai trị xứ sở, 
là đủ ! Lầm to ! Ngày nay chưa 
đủ. Cần thiết nhưng không đủ – 
Nécessaire mais pas suffisant ! 
Vì đó là Dân chủ Không có mặt 
Người Dân tham dự

Dân chủ (theo số đông người 
Pháp ngày nay) là người dân 
PHẢI được tham dự vào quản trị. 
Dân Chủ ngày nay không còn Dân 
chủ đại diện nữa – Démocratie 
représentative, mà phải là Dân 
chủ Tham dự – Démocratie 
Participative. Vì đây là Dân Chủ 
VỚI sự có mặt Người Dân. 

Nhưng Dân Chủ Tham dự rất 
khó khăn, trăm người trăm ý. Do 
đó Tổng Thống Macron ra ý kiến 
tổ chức một cuộc Đại Tham Luận 
- Grand Débat. Và ông chịu khó 
hàng giờ, ngồi nói chuyện với 
dân… Tham luận, tham khảo, lấy 
ý kiến, xong rồi sàn lọc, lựa chọn 
thứ tự ưu tiên...để từ từ giải 

thiên tai, những cứu trợ do chiến 
tranh gây ra.. Nhiều nước độc tài 
nhiều xã hội chậm tiến rất sợ sự có 
mặt của các xã hội dân sự quốc tế 
vì đó là những tấm gương dân chủ 
sẽ gây những vết dầu loan tuyên 
truyền dân chủ cho người bản xứ. 

Người Mỹ không trông chờ 
một Nhà Nước - bảo hộ (État 
Providence), một Nhà nước - Cha 
mẹ, một Nhà Nước lo cho tất cả. 
Người dân và các tổ chức dân sự tự 
lo liệu tất cả : khi làm như vậy, thuế 
má cũng rẻ, những luật lệ cũng dễ 
dãi hơn nhẹ nhàng hơn hợp với  tùy 
hoàn cảnh và ứng dụng đúng với 
địa phương. Khác hẳn cách nhìn 
trung ương hóa, vừa nặng nề vừa 
khó khăn vừa không đáp ứng với 
từng hoàn cảnh hay tùy tập tục địa 
phương. Dân chúng cũng được bảo 
vệ hữu hiệu hơn vì thoát khỏi cái 
máy móc của hành chánh trung 
ương, và sự chi phối của những tổ 
chức chánh trị trung ương. 

Nói một cách khác muốn có một 
sự độc lập Chánh trị, hay một suy 
nghĩ dộc lập đối với các cơ quan 
chánh trị, người dân phải biết lấy 
trách nhiệm trong những quyết 
định thuộc quyền công dân của họ 
và phải biết cách tổ chức để hòa 
hợp chung sống với nhau. Không 
có Dân chủ nếu không có những 
tập quán dân chủ. 

5/ Cá nhơn và tập thể cộng đồng :
Cá nhơn tánh đối với Tocqueville 

là một cá tánh xấu : một khuyết 
điểm như tánh ích kỷ sẽ phá hoại 
đời sống cộng đồng vì người ích 
kỷ không chú ý đến ý kiến của kẻ 
khác. Ngược lại cộng đồng cũng là 
một khuôn khổ sanh hoạt chật hẹp, 
gò bó : xóa bỏ mọi cá thể, cá tánh, 
xâm phạm đến phạm vi tư nhơn 
cần thiết cho mỗi chúng ta. Theo 
Tocqueville, xã hội dân sư là nơi lý 
tưởng để phát huy cái hài hòa giữa 
cá nhơn với sanh hoạt cộng đồng. 
Không một ai bị xóa bỏ lý lịch cá 

Hiến Pháp nhìn nhận. Ngày nay, 
chúng ta gọi là Nhà nước Pháp trị 
(État de Droit) : một tổ quốc, một 
đất nước có một chế độ mà không 
một công dân nào kể cả những 
người cầm quyền không thể không 
đứng dưới luật pháp.Tocqueville 
còn nhìn xa hơn nữa, ông nhìn thấy 
sư liên đới bổ túc và trách nhiệm 
trong một cơ chế liên bang. Quyền 
lực của Trung ương chia bớt cho 
các cơ quan địa phương sẽ giảm 
đi phần chuyên chế, và giúp cho 
người dân (Người Mỹ) giữ một vai 
trò cao của quyền công dân.

4/ Không có Dân chủ thật sự nếu 
không có  những xã hội dân sự :

 Đó  là phương pháp thứ hai. 
Alexis de Tocqueville mê văn 
minh nước Mỹ vì người Mỹ tổ 
chức một đời sống của người dân  
thành những cộng đồng chặt chẽ, 
tương trợ lẫn nhau, liên đới bổ túc 
nhau. Cùng hưởng, cùng chia. Ảnh 
hưởng tổ chức các giáo dân Tin 
lành. Khi có một vấn đề, một sự lựa 
chọn, người Mỹ không ngần ngại 
chấp nhận đứng ra tổ chức lãnh 
trách nhiệm ngay trong vị thế địa 
phương của họ, chứ không chờ đợi 
cơ quan chánh quyền cấp trên hoặc 
trung ương giải quyết, như tập tục 
bên Pháp lúc bấy giờ.

Những cộng đồng ấy, những 
đoàn thể, tổ chức địa phương ấy 
được ông gọi là « xã hội dân sự » 
(Sociétés civiles). Ngày nay, 2019, 
trên  toàn khắp thế giới vai trò các 
xã hội dân sự càng quan trọng : từ 
Hội Hồng Thập Tự, đến các O.N.G. 
hay N.G.O. như Phóng Viên không 
Biên giới, Ý sĩ không biên giới, 
vân vân …  có tính cách quốc tế 
đến các Hiệp hội hay đoàn thể có 
tính cách quốc gia hay địa phương, 
phong trào các xã hội dân sự nở rộ 
và giúp đỡ các nhà nước, các chánh 
quyền quốc gia, các Tổ chức quốc 
tế điều hành giải quyết những tệ 
nạn xã hội, những giúp đỡ những 

(ref : Việt Nam Cộng Sản – giai cấp 
đảng viên và giai cấp không Cộng 
Sản, không đảng viên )

 Người Mỹ thoát khỏi những 
hình ảnh ấy. Họ hưởng được  bình 
đẳng, vì họ được bình đẳng trước 
luật pháp, và vì họ bình đẳng trước 
luật pháp, họ bình đẳng trong địa vị 
và điều kiện sống của họ. Đối với 
Tocqueville, luật pháp và điều kiện 
sống là một (Đối  với K. Marx  là 
hai: luật pháp và kinh tế) vì theo 
Tocqueville nếu người có tất cả 
những quyền lực do luật pháp ấn 
định, họ sẽ tự tạo những điều kiện 
sống dễ dãi. 

Như vậy, nếu Dân chủ tạo ra 
Bình đẳng thì Tự do sẽ giúp cho có 
Dân chủ. 

Nhưng, cái thăng bằng giữa Bình 
đẳng và Tự do rất mong manh.
Thói thường các dân tộc sau khi 
làm cách mạng lật đổ xong một chế 
độ độc tài, là tạo ngay một độc tài 
mới, một chuyên chế mới để cai 
trị, đó là chuyên chế của đa số. Dỉ 
nhiên nó dễ chấp nhận hơn sự độc 
tài của một người hay một nhóm 
nhỏ. Nhưng vẫn là sự đàn áp, của 
một nhóm người nầy đối với một 
nhóm người khác. Và Tocqueville 
rất ngại cho tương lai của Dân chủ 
khi những người làm luật nhân 
danh sự bình đẳng. 

3/ Hiến Pháp để bảo vê Tự do : 
Có hai phương pháp để bảo 

vệ sự thử thách  của Dân chủ mà 
người Huê kỳ đã thực hành được : 
Phương pháp thứ nhứt là một Hiến 
pháp bảo vệ tất cả những quyền cá 
nhơn con người, nhưng phải được 
đi đôi với  một tinh thần tự tôn luật 
pháp. Người Huê kỳ có Hiến pháp 
năm 1787, nước Pháp lúc ấy chỉ có 
Cách Mạng và Đế quốc Napoléon. 
Luật gia Tocqueville phân tách tỉ 
mỉ, và nhận định rằng Hiến pháp 
Mỹ với Tòa Án Tối cao là cơ quan 
bảo vệ tất cả những quyền tự do bất 
khả nhượng của con người  do một 
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thuật. Dân Chủ ngày nay đang 
bị một nhóm người nhơn danh 

Dân Chủ sung công, chiếm đoạt.
- Trường hợp thứ nhứt, với nước 

Pháp, phong trào Áo Vàng (Gilets 
Jaunes), với những người dân thấp 
cổ bé miệng, bình thường, cư dân 
ngoại ô, ven biên các đại đô thị, 
đầy quyền lực kinh tế, chánh trị 
ngaọi giao, cư dân các vùng quê 
hẻo lánh, bị bỏ quên, thiếu tiện 
nghi... đòi quyền được ăn được 
nói, được biểu quyết, được « trung 
ương ngó tới », được « tham gia » 
vào quyền quản trị đất nước. Nếu 
cứ tưởng Dân Chủ là bầu người 
đại diện, thay người dân tham gia 
quản trị đất nước và cai trị xứ sở, 
là đủ ! Lầm to ! Ngày nay chưa 
đủ. Cần thiết nhưng không đủ – 
Nécessaire mais pas suffisant ! 
Vì đó là Dân chủ Không có mặt 
Người Dân tham dự

Dân chủ (theo số đông người 
Pháp ngày nay) là người dân 
PHẢI được tham dự vào quản trị. 
Dân Chủ ngày nay không còn Dân 
chủ đại diện nữa – Démocratie 
représentative, mà phải là Dân 
chủ Tham dự – Démocratie 
Participative. Vì đây là Dân Chủ 
VỚI sự có mặt Người Dân. 

Nhưng Dân Chủ Tham dự rất 
khó khăn, trăm người trăm ý. Do 
đó Tổng Thống Macron ra ý kiến 
tổ chức một cuộc Đại Tham Luận 
- Grand Débat. Và ông chịu khó 
hàng giờ, ngồi nói chuyện với 
dân… Tham luận, tham khảo, lấy 
ý kiến, xong rồi sàn lọc, lựa chọn 
thứ tự ưu tiên...để từ từ giải 

có một tư tưởng liên bang hóa cho 
một  thể chế quản lý  và hành chánh 
quốc gia.

-Hãy cố gắng thuyết phục mọi 
người  rằng dân chủ là bổn phận 
của mỗi người dân, chứ không 
phải của  riêng của các người cầm 
quyền. 

-Vì vậy, phải thừa nhận và bảo vệ 
nhơn quyền và bình đẳng. Áp dụng 
«  Nhà nước Pháp trị » trong thể 
chế quản trị

Đây là một cuộc cách mạng tư 
tưởng. Nhưng theo thiển ý của 
chúng tôi, đó là lộ trình duy nhứt 
để đi đến dân chủ.

Đừng  nghĩ rằng dân chủ là một 
biệt tánh,  dành riêng cho một vài 
quốc gia tiến triển hay văn minh  
trên thế giới thôi.  Nghĩ như thế 
chúng ta sẽ tự loại những suy nghĩ 
chính chắn để giúp đỡ những nước 
nào đang đi đến  dân chủ. 

Giúp đỡ phát triển dân chủ là 
giúp đỡ phát triển một mạng lưới 
Y tế và Giáo dục. Vì những người 
thất học và kém sức khỏe không thể 
làm những công dân năng hoạt và 
hữu hiệu cho xã hội. Chúng ta, mọi 
công dân trên thế giới phải cố gắng 
liên lạc và bắt liên lạc với công dân 
các nước đang phát triển đang đi 
vào dân chủ ấy, cố gắng đòi hỏi sự 
đi lại tự do của công dân ấy, giao 
thương tự do hàng hóa và tư sản. 

Và sau cùng Văn minh là một chỉ 
số chung của nhơn loại. Xã hội dân 
sự không phải là của riêng của các 
xã hội có nền văn minh âu mỹ. Xã 
hội dân sự là bạn của môt ông quan 
công minh và là lương tâm của 
một ông quan độc tài. Và «Những  
nguyên tắc một sự quản lý tốt 
(Principes de bon gouvernement) 
là những  nguyên tắc có tánh cách 
phổ biến toàn cầu. 

Hồi Nhơn Sơn, Cuối Hè 2005. 
Hiệu đính tháng ba 2019
Phan Văn Song  

nhơn, nhưng cũng  không ai độc tài 
độc diễn được. Không có cách nào 
khác cả : nếu chúng ta không chấp 
nhận xã hội dân sự, chúng ta phải 
chấp nhận vũ lực của những biện 
pháp chế tài của các cơ quan công 
lực. Dân chủ sẽ bị xóa đi và độc tài 
chuyên chế sẽ ngự trị. 

 Thay lời Kết: Tocqueville và 
ngày nay: 

Ngày nay Alexis de Tocqueville 
vẫn còn rất thời sự. 

Cay đắng thật, đã trên 200 năm 
rồi, mà thế giới ngày nay vẫn còn 
phải giáp mặt hằng ngày với vấn đề 
Dân chủ. Một số đông các nước trên 
thế giới đang cố làm cuộc hành trình 
tiến về Dân chủ, trong các quốc gia 
ấy,  than ôi có cả Việt Nam. 

Các quốc gia ấy (thật tội nghiệp 
cho dân tộc Việt nam bị một số lãnh 
đạo vẫn tiếp tục theo đuổi dân chủ 
xã hội chủ nghĩa như đã công bố 
trong cuốn Bạch thư vừa qua, mà 
dân chủ XHCN không phải là dân 
chủ thiệt !) đã và đang sống nhiều 
năm dưới những chế độ độc tài. (Chỉ 
có vài nước vừa may mắn thoát ra 
khỏi được). Mẫu số chung của các 
nước ấy  là không có xã hội dân sự.  
Các nhà độc tài không muốn có một 
trung gian giữa nhà cầm quyền và 
dân bị trị. Vì không có tập quán dân 
chủ, vì không có suy nghĩ hay một 
tập quán  tổ chức xã hội dân sư, nên 
sau khi  phá vỡ hệ thống độc tài,  và 
trên những sự đổ nát của những chế 
độ vừa thoát khỏi độc tài ấy, xây 
dựng dân chủ là một thử thách khó 
khăn. Và đọc Tocqueville sẽ giúp 
đỡ chúng ta rất nhiều.

- Hãy tạo cho mỗi người những 
cái may mắn để tiến triển, hãy loại 
bỏ những đặc quyền và những giai 
cấp thống trị (nomenklatura) mà 
các nhà cầm quyền đang dựa lên để 
cai trị.

- Hãy cố tránh các chế độ quản 
lý trung ương, hãy tôn trọng những 
đặc tánh và dị biệt đia phương. Hãy 

Ghi chú :
  Alexis de Tocqueville : De la 

Démocratie en Amérique  Toàn văn 
được đăng trên site www.uqac.ca 
(Đại học Québec Canada)

  Agnès Antoine : L’Impensé de la 
Démocratie Fayard 2003

  Eric Kesslassy : Le libéralisme 
de Tocqueville à l’épreuvre du 
paupérisme, Harmattan 2000

(muốn chứng minh rằng 
Tocqueville là một người mác xít 
mà không biết mình là mác xít vì 
sanh trước K.Marx)

 Cũng nên đọc  tài liệu của 
Raymond Boudon, vừa được đăng 
trên Tập san của Académie des 
sciences morales et politiques. 
Paris 2005

Danh 
Ngôn 

Trước khi nói: Lắng nghe
Trước khi xài tiền: 
Kiểm soát chi thu
Trước khi đầu tư: Nghiên cứu
Trước khi chỉ trích: Xem xét lai
Trước khi cầu nguyện: Tha thứ
Trước khi làm việc: Quyết tâm 
Trước khi nghỉ hưu: Tiết kiệm
Trước khi chết: Cho đi

Hãy cho kẻ ghét ta - sự tha thứ
Cho kẻ chống đối - sự chấp nhận
Cho bằng hữu - quả tim
Cho mọi người - tình yêu
Cho trẻ em - tấm gương tốt
Cho chính bạn - lòng tự trọng.
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Nước mắt yêu thương
Giọt nước mắt này con dành cho cha
những năm học tập xa, mang mối hận nước nhà
Đêm đêm giấc mộng Kinh Kha ám ảnh
rạn vỡ tim cha, thổn thức lòng con

Giọt nước mắt này con dành cho me
từng búi tóc bạc, từng nỗi tủi sầu, từng ngọn gió lắt lẻo bờ tre
Ai có nghe? Hình như ngoài sân mưa nhỏ?
Giọt mưa chìm trong tiếng nấc của me

Giọt nước mắt này em dành cho anh
chàng trai thất thế, vỡ giấc mộng xanh
nay chạy hàng rong, mai chạy gạo
chị ốm, cháu đau - thôi cũng đành!

Giọt nước mắt này chị dành cho em
Trên “Thiên đường Cộng Sản’', tuổi thơ chẳng êm đềm
mặt nám nắng sương, trí óc nhồi “Chính trị”
chị nhớ em nhiều, nay lại buồn thêm

Giọt nước mắt này ta dành cho ta
ngày tuổi thanh xuân, lạc loài trên đất lạ
thương nhớ chẳng tròn, hy vọng chỉ là giấc mơ qua
xin đem những hạt lệ này, đổi lấy chút xót xa ......

Trịnh Tây Ninh

(Bài thơ được giải tại trại tị nạn Galang, báo Tự Do do cha 
Dominici tổ chức)
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tốp người chạy dạt ra hai bên rồi 
tiếng la hét lao xao khi chiếc xe 
bít bùng chở tử tù xuất hiện chậm 
chậm tiến vào. Tôi xốc nách đứa 
con len lỏi vào dòng người mặc kệ 
tiếng thằng du kích gọi giựt giọng 
sau lưng “đứng lại! đứng lại!…” để 
áp sát nhìn vào khung cửa sổ hai 
bên xe. Qua lớp kính màu xám đục 
tôi nhận ra ông trung tá Trưởng Ty 
Cảnh sát Võ Văn Đường, bên kia 
là chú Thiên làm sở Mỹ có tiệm 
café Con Chồn gần đó. Lấp ló bên 
vai ông Đường là khuôn mặt Đại 
úy thám sát Lê Văn Bé. Vừa lúc đó 
có tiếng khóc sát bên tôi, quay lại 
thấy vợ và bầy con ông Bé rũ rượi 
khóc kêu chồng kêu cha bò lê bò 
càng dưới đất thật thảm thiết. Dù 
đã tự chủ là không khóc, nhưng 
nhìn thấy cảnh thê lương bất nhẫn, 
tôi chịu không nỗi, nước mắt chảy 
ràn rụa trên mặt cho tới khi một 
tốp lính ôm súng hung hản chạy 
rầm rập bao quanh chiếc xe… Một 
người bước tới mở cửa… Tôi lau 
mắt nín thở, cổ họng nghẹt cứng… 
Tiếng ồn ào, tiếng khóc rộ lên từng 
hồi khi từng người bị lôi ra, ông 
Đường xuống trước, kế tới ông Bé, 
kế tới chú Thiên… Ai nữa ? Tim tôi 
như ngừng đập… Tôi thấy cửa xe 
toang hoát không còn người nào… 
tưởng hoa mắt… Tôi nhóng cổ… 
chồng tôi đâu ? Lúc cửa xe đóng 
lại… Tôi còn mơ hồ, khi biết chắc 
không có anh, tôi mừng đến ngẩn 
ngơ, hai bàn chân không nhấc nổi 
đứng im sững nhìn đám đông rồng 
rắn ùa theo sau những tử tù. Tôi 
đứng như thế không biết bao lâu 
cho tới có tiếng ồm ồm của công tố 
viên trên loa phóng thanh, tôi mới 
lủi nhủi nôn nao bế con đi về nhà 
rồi lập cập khoá cửa lại, vội vã đi 
pha cho con bình sữa rồi đặt con 
lên giường vừa ôm con vừa dỗ cho 
con ngủ mà đầu óc còn mông lung 
không tin đây là sự thật !?

Tôi bị treo tim thêm vài phiên xử 

Biến động Ngày 
30, Tháng Tư, Năm 
1975 chưa hết bàng 
hoàng. Không khí 
ghê rợn cuộc xử bắn 
Tỉnh Trưởng Hồ 
Ngọc Cẩn còn nặng 
nề u ám. Đột nhiên rộ 
lên tin đồn sẽ xử bắn 
thêm vài người nữa 
trong nay mai khiến 
mọi người trong tỉnh 
càng hoang mang sợ 
hãi. Một buổi sáng 
thức dậy nhìn qua 
bên đường thấy một 
khán đài dựng lên 

sừng sững hồi nào, Tôi vừa ngờ 
ngợ, đột nhiên có tiếng gọi ngoài 
cổng rồi vài người cầm súng xông 
vào nhà tôi với nét mặt hằn học ra 
lịnh cho Tôi phải ở yên trong nhà 
không được đi ra ngoài. Thấy thái 
độ hung hăng của họ, hai đầu gối 
Tôi run lên vì biết tai họa tới rồi. 
Khán đài dựng ngoài kia và họ canh 
giữ Tôi đây là ngày xử án chồng tôi 
rồi! Nghĩ đến đó tôi cảm thấy mặt 
đất dưới chân tôi như đổ ụp xuống 
khiến thân hình tôi lảo đảo phải 
ngồi bệt xuống ghế tìm điểm tựa. 
Sau phút điếng hồn, chợt nhớ ra sự 
thật, chợt nhớ chồng tôi sắp chết, 
đột nhiên hết sợ, tôi đứng lên, bế 
đứa con bươn bả đi ra cửa về phía 
đám đông đang tụ họp, mặc kệ họ 
hầm hì kè súng chạy theo.

Tôi chen vào phía khán đài chong 
mắt tìm chồng nhưng chỉ thấy mấy 
tên cán bộ mặt mày lạnh tanh đầy 
sát khí lớp đứng lớp ngồi lố nhố. 
Không tìm thấy anh nhưng tôi thật 
bình tĩnh kiên nhẫn quan sát chung 
quanh. Giờ phút này tôi nhứt định 
không khóc, nhất định không để 
mắt tôi nhoè nhoẹt, phải ngẩng đầu 
nhìn cho rõ mặt kẻ thù dã tâm giết 
chết chồng mình.

Trong khi mọi người lao xao bàn 
tán, hồi hộp đợi chờ. Bỗng một 

Thụy Vi 
Tự Thuật
 

Con người ta khi đã có một 
quảng đời dằng dặc khổ đau, 

một quảng đời dằng dặc ưu phiền… 
Đáng lẽ không nên ngoái đầu nhìn 
lại. Bởi vui vẻ thì hiếm hoi, còn 
chuỗi ngày cơ khổ thì dài vô tận. 
Cũng như muốn nói về nó, cũng 
không thể nói hết một lần, chỉ còn 
cách kể lại những biến cố chính 
bằng chút chữ nghĩa với tất cả xúc 
động cùng tâm tình, ý tưởng…

* * *
Bị Đuổi Ra Khỏi Ngôi Nhà Của 

Mình……
Khi hay tin Việt Cộng bắt hết anh 

em cùng chồng tôi tại ty Cảnh sát, 
cảm giác của tôi lúc đó thấy mình 
y hệt như trái banh bị ném quật một 
cách mạnh bạo phũ phàng. Sau giây 
phút chới với, tôi bắt đầu hốt hoảng, 
nhưng biết cầu cứu với ai, vì chung 
quanh tôi trống không – những 
người thân giờ kẻ còn người mất, 
người ra đi mất hút nơi nào không 
ai biết… Cuối cùng tôi chỉ biết khóc 
lặng thinh trong tuyệt vọng và thấp 
thỏm chờ đợi những bất hạnh chắc 
chắn sẽ theo nhau kéo tới…
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mình, sửng người chợt tỉnh. Tôi 
còn nhớ, mãi mãi, cái cảm giác của 
tôi lúc đó là một nhói buốt kinh 
hoàng ở ngực. Tôi sợ hãi, ôm các 
con lùi vội vô phía trong rồi hôn 
con như điên như dại với nước mắt 
giàn giụa và lòng chưa hết nỗi bàng 
hoàng.

Ba mẹ con Tôi vừa thoát qua 
được cái chết trong giây phút ngu 
muội, oan uổng, vì thế tôi cảm thấy 
mình cần phải sống. Đối với tôi từ 
giờ phút này – Hai con chính là lẽ 
sống duy nhất của tôi trên đời này!

Tôi đến kiếm người bạn tên 
Duyên xin tá túc. Gia đình Duyên 
không khá giả, nhưng sẳn lòng chia 
cho mẹ con tôi một chỗ ở… Sợ 
bạn vì lòng tốt sẽ bị phiền hà với 
công an khu vực vì dám chứa “Vợ 
Ngụy” nên tôi xin dọn ra ở trong 
căn chòi đựng củi phía sau nhà.

Đêm đầu tiên ngủ trên vạt giường 
đóng vội bằng những cây tràm cong 
queo nên tôi phải lôi hết khăn khíu, 
quần áo để lót cho con tôi nằm đỡ 
cấn… Nửa đêm trời bỗng đổ mưa, 
mưa vật vã dập những dòng nước 
cuồng bạo vào các vách nhà và gió 
lăn lộn thổi thốc khiến mái lá dựng 
đứng đưa những giọt nước xối 
xuống làm mùng chiếu ướt đẫm và 

ngọn đèn dầu tù mù một hồi 
rồi tắt ngấm. Tôi mò mẫm 
trong bóng tối ôm kín hai con 
đang giật mình khóc tấm tức 
rồi vơ vội cái mền lết tìm chỗ 
nào đỡ dột nhất ngồi thu lu 
phủ trùm cái mền cho con ấm 
rồi nhẹ nhàng đung đưa dỗ 
cho con ngủ tiếp. Tội nghiệp 
hai đứa con gầy gò như hai 
cọng cây non rút sát trong 
ngực tôi thiếp trong giấc ngủ 
chập chờn.

Lát sau gió lui xa, nhưng 
mưa còn chập chùng. Tôi 
ngồi trong ngôi chòi quây kín 
bằng lớp lá dừa chằm mỏng 
manh nặng mùi ẩm mốc mà 

thu xếp ít quần áo, ba mẹ con tôi 
bồng chống ra đi !

Ra khỏi nhà. Tay ôm con, tay 
mang bọc hành lý, đứa con lớn lẽo 
đẽo sau lưng. Tôi bơ vơ, đi như 
người thất thần – Tôi đi tới, đi lui, 
lầm lủi đi, đi mãi mà không biết đi 
đâu? Ghé đâu? Sống đâu? Tôi cứ đi 
như thế và đầu óc bắt đầu nghĩ tới 
con đường chết!

Ý tưởng chết manh nha trong 
trí càng lúc càng thôi thúc khiến 
tôi quay ngoắt lại, quày quả đi ra 
hướng bến phà Cần Thơ.

Chiếc phà từ từ trôi ra giữa sông. 
Tay ôm đứa con sơ sinh, tay nắm 
cứng đứa con lớn, Tôi mon men 
ra phía chỗ không có những hàng 
lan can chắn giữ rồi lầm lì đứng 
im miên man nhìn xuống làn nước 
chảy xiết bên dưới. Tôi dự định sẽ 
ôm chặt hai con và phóng xuống 
thật nhanh. Gió lạnh làm con tôi 
rùng mình co ro. Tôi cúi ôm con và 
nói: “Mẹ con mình chết với nhau 
nghe con!” Thằng bé 4 tuổi không 
biết có hiểu chết là gì không bỗng 
nhiên khóc rống, lắc đầu quầy quậy 
“Con không chịu! Con không chịu! 
…” Tiếng la khóc xé lòng của con 
như một tia chớp lóe, khiến tôi giật 

bắn nữa, nhưng cuối cùng tạ ơn Trời 
chồng tôi vẫn thoát chết. Tuy nhiên, 
sau đó không lâu, tôi nhận được 
lịnh của Ủy ban Quân quản cho biết 
nhà tôi bị tịch thu. Trước khi từ giã 
mái ấm được xây cất do đồng tiền 
chắt chiu của hai vợ chồng – Tôi 
không biết mình đứng chết lặng như 
cái xác không hồn trong bao lâu, rồi 
dắt díu đứa con trai bốn tuổi cùng 
với một mầm sống trong bụng và 
chút tư trang khiêm nhường để bắt 
đầu bước vào đời sống vô vọng mịt 
mù…

Trong cơn Quốc phá Gia vong 
khiến bà con của tôi tán lạc kẻ còn 
người mất. Không còn cách chọn 
lựa, tôi đành phải đưa con đến tá 
túc nhà mẹ ruột đang sống cùng 
ông dượng ghẻ tại Cần Thơ. Thời 
gian đầu, ông dượng ghẻ cư xử với 
tôi thật tử tế, nhưng càng ngày ông 
dượng ghẻ tôi càng lộ ra sự khó 
chịu, ông bắt đầu đay nghiến chưởi 
chó mắng mèo và thẳng tay đánh 
đập con tôi mặc dù cháu bé không 
hề gây ra lỗi gì quá đáng. Mẹ tôi 
không biết vì bất lực hay a tòng 
cũng nín thinh. Người hàng xóm 
đoán được ý ông dượng ghẻ muốn 
gì nên mách nước … Thế là tôi móc 
hết tiền bạc, bông tai nhẫn cưới… 
vội vàng giao nạp!

Sinh con chưa được hai tuần 
tôi phải trở ra buôn bán Thuốc 
Lá nơi đầu đường để phụ thêm 
tiền chợ cho mẹ vui. Tưởng 
yên thân, nhưng ông dượng 
ghẻ không để tôi yên vì ông 
nghĩ vợ chồng tôi có rất nhiều 
tiền và đang cất giấu đâu đó. 
Thật ra, nếu chồng tôi không 
thanh liêm, với chức vụ của 
anh, chắc chắn anh có hàng 
trăm cơ hội làm giàu. Thấy tôi 
không “xùy” Tiền, ông dượng 
ghẻ càng làm dữ. Tôi chịu 
đựng hết nỗi nên quyết định 
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ra toà. Mặc dầu ông bà Trưởng ty 
hứa sẽ bãi nại, nhưng chú không 
yên tâm. Một buổi chiều chú ghé 
thăm, mặt mày có vẻ nôn nóng 
muốn bỏ trốn. Tôi thông cảm, lén 
chồng dắm dúi đưa chú ít tiền làm 
vốn để về quê nuôi vợ con. Từ đó 
chúng tôi bặt tin.

Sau năm 1975 vợ chồng chú 
Sáng xúc động khi nghe người ta 
kể lại những biến cố trong gia đình 
tôi nên vợ chồng chú quyết tâm tìm 
cho ra tung tích vợ con người chỉ 
huy cũ để giúp đở. Gặp nhau giữa 
chợ. Chúng tôi nhìn nhau mừng 
mừng tủi tủi. Sau đó vợ chồng chú 
ân cần đề nghị đón mẹ con tôi về 
sinh sống nơi quê vườn của chú. 
Trong lúc này, thôn dã là nơi trú 
ẩn an toàn hiền hoà nhất cho một 
người Vợ nuôi con đợi Chồng. 
Vả lại, cảnh dang thân dầm mình 
giữa chợ và cuộc sống không một 
tờ giấy tùy thân đã khiến tôi thấm 
mệt. Con tôi lại sắp đến tuổi đi học 
và tờ Hộ khẩu là tờ giấy bức thiết 
để con tôi vào trường. Lời đề nghị 
của vợ chồng chú Sáng ngay lúc 
này như cái phao trong tầm tay. Tôi 
muốn từ đây chấm dứt cuộc sống 
lưu lạc như mèo mẹ bơ vơ tha con 
mình đi cùng khắp.

Nghe tôi nhận lời, vợ chồng chú 
hối hả về quê dựng liền mái nhà 
rồi tức tốc trở xuống Cần Thơ đón 
mẹ con tôi. Ngày chia tay lại là 
một ngày toàn nước mắt. Gia đình 
Duyên, gia đình chị Xương và gia 
đình tôi bịn rịn không rời.

Chúng tôi về Vàm Cống, ở trong 
ngôi nhà tranh kín đáo, cất giữa 
đồng. Trong nhà chúng tôi có 
giường cây, bàn cây, ghế cây, tuy 
chỉ những loại gỗ tạp rẻ tiền nhưng 
tôi cảm thấy mình thật giàu có và 
bắt đầu học bài học biết ơn mọi thứ. 
Tôi như sống trong một gia đình, 
tôi có người bao bọc, giúp đỡ mọi 
mặt. Những ngày tháng tù đầy phơi 

Trong mỗi mảnh đời của những 
người đàn bà có chồng bị TÙ CẢI 
TẠO không có mảnh đời nào 
sướng hơn mảnh đời nào, không 
có mảnh đời nào “Nhục” hơn mảnh 
đời nào. Bởi vì cuộc đời những 
người đàn bà như chúng tôi bây 
giờ nếu không là mưa nắng thì là 
gió táp vập vùi. Cho nên người đàn 
bà dang thân ra đứng bán chợ trời 
thì gặp trăm ngàn cay đắng do bạn 
hàng o ép có khác gì người đàn bà 
dãi dầu đi buôn từng bịch gạo, ký 
thịt cũng đắng cay bởi những tên lơ 
xe, tài xế, đứng bến tiểu nhân đắc ý 
quyền hành.

Thời gian này chiến tranh cơm 
gạo mới tồi tàn làm sao. Đó chính 
là sự đổi thay rộng lớn của cuộc đời 
và con người. Đó chính là sự đổi 
thay tàn nhẫn, ghê gớm đến cái độ 
tan biến, đảo lộn hoàn toàn nề nếp 
cũ khiến người đàn bà khác hẳn 
– sẵn sàng xù lông giương móng 
dành nhau từng ký bo bo, từng ký 
mì sợi, từng lít nước muối pha màu 
để giữ chặt phần ăn cho con mình.

Tôi sống như thế cho đến một 
ngày, cuộc trùng phùng với vợ 
chồng người nhân viên cũ như một 
cơn mơ làm thay đổi cuộc đời của 
tôi. Xin được kể lại một chút về sự 
liên hệ ân tình này:

… Năm đó chú Sáng là tài xế lái 
xe cho chồng tôi. Như thường lệ, 
mỗi sáng chú lái chiếc Scout đậu 
trước nhà chờ. Xe lúc nào cũng 
nổ máy, nhưng hôm đó chú loay 
hoay lau xe nên không thấy một 
đứa bé trai ba tuổi, con của Thiếu 
tá Nguyễn Thanh Tòng trưởng ty 
Cảnh sát đang lon ton theo người 
nhà đi mua điểm tâm. Đang đi như 
vậy, bỗng thằng bé chun vô ngồi 
trong gầm xe hồi nào không ai hay. 
Chồng tôi từ nhà bước ra, vô ý, mở 
cửa leo lên, xe vọt tới, có người la 
hoảng, nhưng đã trễ! Xe cứu cấp 
tới thì thằng bé đã chết. Chú Sáng 
bị câu lưu rồi được thả để chuẩn bị 

tôi tưởng như đang ngồi trong 
chiếc thuyền vật vờ lênh đênh 
trong giông bão ngoài biển khơi 
mịt mùng. Trong hoàn cảnh này, 
tôi không còn nước mắt đâu để 
khóc, cũng không còn cảm xúc để 
kêu trời hay gọi đất, chỉ mong mưa 
tạnh, trời mau sáng – Như chị Dậu, 
một nhân vật của Ngô Tất Tố – Tôi 
cô đơn tê tái nhìn chung quanh 
khuất chìm sau màn đen dầy kịt.

KIẾM SỐNG

Cứ sáng sáng là ba mẹ con tôi có 
mặt ngoài chợ Cần Thơ. Tấm ny-
lon trải dưới đất nơi góc chợ với 
mớ quần áo cũ là nghề kiếm sống 
mà tôi có thể nuôi con và tiếp tế 
cho Chồng. Một hôm đang ngồi 
tháo chỉ quần áo thì gặp Vợ Anh 
La Phú Xương đi ngang qua. Bạn 
thân lâu ngày gặp mừng lắm, đến 
chừng quay lại thấy hai con tôi nằm 
chèo queo ngủ thiêm thiếp bụi đời 
dưới bóng nắng hắt trên chiếc xe 
ba bánh thì chị không dằn được 
nên bật khóc. Rồi chị khuyên tôi 
nên dọn tới nhà chị ở. Trong khi tôi 
mua bán ngoài chợ, các con tôi ở 
nhà với các con chị, khỏi phải dầm 
mưa dãi nắng.

Nghe chị Xương đề nghị hợp lý, 
phần Duyên cũng đốc thúc nên tôi 
ngậm ngùi chia tay với căn chòi 
tình nghĩa, nơi, đã cưu mang mẹ 
con tôi trong những ngày cùng khổ 
nhất.

Chị Xương đùm bọc mẹ con tôi 
giống như lá rách đùm lá nát vì 
hoàn cảnh chị có hơn gì tôi đâu? 
Anh Xương đi TÙ CẢI TẠO, ở 
nhà bốn mẹ con chị phải cạy từng 
lớp gạch bông, từng lớp gạch bếp 
ra đổi gạo. Sau khi không còn gì 
để bán thì thằng con trai út phải ra 
ngoài chạy xe đạp ôm. Chị Xương 
tập tành đi buôn – Chị bó từng cục 
thịt trong người đi buôn lậu từ chỗ 
này tới chỗ kia.
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niệm tủi cực trong những chuyến 
thăm nuôi chồng tôi ở trong TÙ 
CẢI TẠO… Trong những lần đó, 
mẹ con chúng tôi nhiều đêm phải 
ngủ ngoài lề đường, hoặc là ngồi 
bó gối suốt đêm ngoài bến xe, ngủ 
lăn lóc ngoài bến tàu, ngủ bờ, ngủ 
bụi… thậm chí tôi cũng thường 
xuyên tòn ten đeo cửa xe đò trên 
quảng đường đầy ổ gà dài vài chục 
cây số. Có một lần xe đò bể bánh, 
lật nhào, lăn nhiều vòng, tôi ôm 
chặt lấy con tôi mà tưởng hai mẹ 
con cùng chết. Khi chiếc xe nặng 
nề nằm im thôi không lăn nữa và 
biết mình còn sống, hai mẹ con lóp 
ngóp run rẩy chen chúc bò ra, tôi 
vội vàng rờ rẫm khắp cùng mình 
mẩy Con để chắc coi con mình có 
bị gì không, miệng năn nỉ hỏi coi 
con đau chỗ nào. Biết con không 
sao, tôi yên tâm rồi thảng thốt đi 
như người mộng du bươi tìm trong 
đống ngổn ngang lôi ra bao thức ăn 
thăm nuôi bẹp rúm rồi kéo lê kéo 
lết lên bờ đường. Tai nạn tuy không 
có người chết nhưng chung quanh 
tôi mọi người kêu réo lao xao. Lúc 
này tôi mới cảm thấy thân thể tôi 
rã rời, vừa ôm dỗ đứa con bé bỏng 
xanh xao nằm thiêm thiếp mệt 
nhọc trên ngực mà tôi tê tái, buồn 
đến quặn thắt đau xót ruột gan. Tôi 
lặng lẽ ôm con mà khóc.

Trại Tù Kinh Năm tại xả Hoả 
Lựu tỉnh Chương Thiện là một tập 
đoàn ăn hối lộ trắng trợn. Tù muốn 
đi phép về thăm vợ? Tù muốn đi 
công tác ngoài tỉnh? Tù muốn vượt 
biên? Những điều kiện này Tù cứ 
việc đóng vàng cho cán bộ phụ 
trách theo quy định giá cả hẳn hòi. 
Kể cả việc Vợ Tù muốn ngủ đêm 
với Chồng. Kế bên nhà trại dựng 
sẳn nhà một cán bộ, vợ Tù cứ mang 
“Bao Thư” hay “Giỏ Quà” đến đó 
thì sẽ toại ý muốn ngủ lại với chồng 
hai ba đêm gì cũng được!

Năm đó, chồng Tôi bị thổ huyết, 
mỗi lần ho, máu ộc từng ngụm 

trận lụt kinh hồn năm 1978 nhận 
chìm nghĩm. May nhờ có hàng xóm 
trước đó đến làm cho mẹ con tôi 
cái sàn để kê đồ đạc cho khỏi ướt 
và làm chỗ cho mẹ con tôi và cháu 
Thủy ở. Cái sàn tuy áp sát mái nhà 
nhưng an toàn. Để đề phòng đêm 
khuya nguy hiểm, vợ chồng chú 
Sáng còn treo cái kẻng có gì thì tôi 
khua lên cho hàng xóm chạy tới. 
Mấy tháng nước nổi nhưng các con 
tôi không hề thiếu ăn, thiếm Sáng 
ngoài tiếp tế bánh trái, thiếm còn 
cho canh cho cá… Có lần thiếm 
cho ăn món canh chua Xiêm La, 
ngon tuyệt, nhớ suốt đời!

THĂM NUÔI

Đời sống trôi qua một cách vật 
vã. Những ngày tháng tất tả chạy 
ngược chạy xuôi, thăm nuôi cha, 
thăm nuôi chồng, nuôi con và nuôi 
mình, khiến tôi tàn tạ không ngờ. 
Người vợ “Thục nữ yểu điệu” ngày 
nào giờ bơ phờ cằn cỗi. Nhà tôi 
cách phà Vàm Cống đúng hai cây 
số. Mỗi chuyến thăm nuôi chồng, 
tôi phải dậy lúc nửa đêm, hai mẹ 
con khiêng vác những bao bị giỏ 
xách khệ nệ đi bộ ra tới bến phà, 
đập cửa nhà ông thuyền câu, nhờ 
ông chở qua sông trước ba giờ 
sáng để kịp đón xe tài nhất từ Long 
Xuyên chạy xuống Cần Thơ.

Chúng tôi qua con sông bắc Vàm 
Cống bằng chiếc thuyền câu chèo 
tay mỏng manh. Bây giờ ngồi nhớ 
lại, không hiểu sao tôi có can đảm 
đưa con ngồi trên chiếc thuyền 
băng ngang dòng nước chảy xiết 
trên khoảng sông rộng mênh mông 
dập dềnh những con sóng cơ hồ 
nhiều lần nhận chiếc thuyền xuống 
nước trong đêm tối chập chờn như 
thế?

Có lần tôi kể cảnh tám năm thăm 
nuôi trong bài Khóc Lặng Thinh 
là tám năm tôi và đứa con trai đầu 
lòng vừa bốn tuổi có rất nhiều kỷ 

rốn cứ thế êm đềm qua. Tôi là người 
sống động, nên cho dù ở trong bất 
cứ hoàn cảnh nào, dù phải nếm qua 
bao khốn khó tủi nhục gì, dù đang ở 
một nơi thiếu tiện nghi nhất – như 
vùng quê này, không điện, không 
nước máy, không TV, nhưng tôi lúc 
nào cũng tìm một cái gì vui để quên 
khốn khó, vẫn thêu dệt nhiều mộng 
đẹp, thí dụ mái chòi tranh tôi đang 
ở thi vị hoá là “lều thơ” và biến nó 
thành một nơi ở thơ mộng, là một 
nơi an toàn cho các con tôi có chỗ 
chạy nhảy nô đùa. Ở chung với ba 
mẹ con tôi còn có cháu Thủy con 
gái của vợ chồng chú Sáng. Cứ sáng 
sớm tôi lên chợ Long Xuyên bán 
buôn thì mấy chị em ở nhà với nhau. 
Chiều chiều tôi xách gạo, thức ăn về 
nấu, cả nhà xúm lại ăn với nhau thật 
vui rồi tụm lại nghe tôi đọc truyện 
trước khi đi ngủ. Thằng con trai lớn 
của tôi lúc đó biết mê Thủy Hử. 

Những cuốn truyện xưa còn sót lại 
thằng bé đọc đến thuộc lòng. Biết 
con thiếu cha là một thiệt thòi rất 
lớn, nên tôi phải làm tất cả, hết sức 
mình để bù đắp. Hôm nào có gánh 
hát, tôi và Thủy đạp hai xe chở hai 
con đi coi hát, sau những cơn vui 
nho nhỏ, đêm tối thức giấc vò võ 
nghe ếch nhái rền rã ồm ọp kêu than 
thãm thiết mới thấy nỗi hiu quạnh. 
Cái âm điệu đó ám ảnh tôi cho tới 
tận hôm nay, khi Tôi đã sống đoàn 
viên trên nước Mỹ – nhiều đêm ngủ 
tôi còn nghe văng vẳng đâu đây, 
giật mình hoảng hốt choàng dậy, 
lắng nghe… may quá, chỉ là tiếng 
gió! Tôi trồng một số cây ăn trái 
chung quanh nhà đang sơn sởn thì 
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này tuy chưa phải là lao động nhẹ, 
nhưng dù sao cũng đỡ hơn đi đào 
đất, móc gốc cây rất nhiều.

Những đợt kiểm kê tịch thu thuốc 
men, quần áo, vải vóc đã cạn kiệt. 
Bây giờ một viên ABC sổ mũi nhức 
đầu không có mà uống nên các 
loại Trụ Sinh chỉ mua bán lén lút 
chợ đen. Hôm đó đi thăm nuôi về, 
Duyên bạn tôi giới thiệu có lô thuốc 
Trụ Sinh trị cầm máu. Tôi suy nghĩ 
một chút hứa sẽ trở lại lấy rồi dắt 
tay đứa con kêu xe kéo đến bịnh 
viện để bán máu. Y tá rút tôi một 
ống máu, thấy mình còn khoẻ, tôi 
năn nỉ họ rút thêm ống nữa. Có lẽ 
thấy tôi tội nghiệp cho nên rút máu 
xong, họ tặng thêm cho cái bánh 
ú. Ra đến cổng tôi thấy hơi chóng 
mặt, nên ngồi xuống lề đường, hai 
mẹ con lột cái bánh ra ăn, kêu thêm 
ly trà đá. Vừa uống hết ly trà, con 
tôi khều tay chỉ “Họ múc nước này 
trong cầu tiêu kìa mẹ” Tôi quay lại 
thấy mấy người xách xâu đựng ly 
trên tay, vừa múc nước trong hồ dội 
cầu để pha trà. Nhưng không hiểu 
sao, Tôi cảm thấy ăn cái bánh này, 
uống ly nước này thật ngon nhất 
trong đời, y như ông hoàng tử được 
ăn “Cháo bắp, mắm hến” của ông 
nhà văn nào đó viết.

ĐOÀN VIÊN

Sau bảy năm bốn tháng, chồng 
tôi được thả ve. Cảnh vợ chồng, 
cha con đoàn viên không sao tả 
xiết hết nỗi vui mừng hạnh phúc. 
Xóm giềng tôi dù nghèo nhưng nhà 
này nhà kia đem gà đem vịt tới ăn 
mừng. Ai cũng chúc phúc từ giờ 
vợ chồng tôi khổ tận cam lai. Vui 
được mấy ngày, chúng tôi bắt buộc 
phải về nguyên quán Mỹ Tho theo 
quy định nhà Nước Việt Cộng. Mới 
chân ướt chân ráo lại lâm vào cảnh 
không nhà. Người em bà con cám 
cảnh, kêu cho cái vũng sình trồng 

nhân đắc ý “Chèn ơi ! mấy con vợ 
Tá, vợ Úy của tụi Ngụy tặng tui xe 
Honda, tủ lạnh lủ khủ tui còn hông 
thèm, chị cho chi mấy con cá này 
!” Tôi tức uất lên, nếu không thể 
chửi mụ vài câu thì cũng bỏ bịch 
cá đang lội lờ đờ dưới chân đi 
thẳng… Nhưng nhớ đến thân hình 
gầy guộc của chồng, nhớ đến cơn 
bịnh không biết cướp mạng chồng 
mình lúc nào nên tôi dằn cơn giận 
xuống, tay như run nhẹ trong túi 
áo khi móc gói hai lượng vàng ra 
đưa mụ. Tôi nói “Lần đầu tặng 
Chị làm quen, mai mốt Chị muốn 
gì tôi đem vô… thêm” Con vợ 
thằng trưởng trại lấy gói vàng lật 
ra chăm chú xem rồi nhét vô túi, 
miệng cười hệch ra. Nhưng lúc đó 
mụ cũng vừa liếc thấy chiếc vòng 
cẩm thạch của tôi đeo dấu trong tay 
áo bà ba, mụ liền nắm tay tôi kéo 
vô nhà vừa cười mơn vừa vén tay 
áo của tôi để săm soi chiếc vòng, 
miệng nói ngọt sớt “Chèn ơi! chị 
em không mà, chiếc vòng xanh dữ 
hén, chắc màu lý. À chồng chị tên 
gì, cấp bậc gì, trại TÙ CẢI TẠO 
mấy, nói tui giúp liền…” Câu giúp 
liền của mụ là tôi biết tỏng mụ rồi, 
nhưng tôi biết làm gì hơn đành phải 
bấm bụng kêu mụ lấy nước với cục 
xà bông, mụ mừng lắm, hối mấy 
đứa con lè lẹ. Nước xà bông đem 
tới, mụ sà bên tôi vừa bóp vừa thoa 
vừa cật lực kéo chiếc vòng Cẩm 
Thạch cho tuột ra. Tôi đau điếng, 
chịu đựng, ngồi kể lể tình cảnh của 
chồng mình. Lột được Chiếc Vòng 
Cẩm Thạch, tôi thấy hai con mắt 
mụ sáng rực, không biết mụ có nhớ 
tôi nhờ gì không ? Sợ mụ quên, tôi 
nhắc tên và cấp bậc, phòng, Trại Tù 
Cải tạo của Chồng Tôi lần nữa rồi 
lủi thủi ra về với bàn tay sưng đỏ.

Sau đó chồng tôi được điều vào 
tổ khác: Đôi ngày ngồi cưa củi, 
lột vỏ tràm. Vài ngày chuyển qua 
dầm mình dưới sông để vớt rong, 
lục bình về cho tổ rẩy. Công việc 

nhiều lần tưởng chết nhưng vẫn 
phải bắt buộc lao động nặng. Tôi lo 
lắng, lần đi thăm nuôi, tên Công An 
quản giáo lân la gợi ý bắt mối cho 
biết muốn chồng tôi được lao động 
nhẹ thì nên “lo lót” cho vợ Hai Râu 
trưởng Trại Tù. Thế là tôi chạy sất 
bất sang bang, nhà nào tôi cũng 
gõ cửa, cuối cùng gom được hai 
lượng vàng. Duyên bạn tôi e ngại 
vợ trưởng trại chê ít, nên chu đáo 
cho thêm 200 con cá giống Chép 
và Trắm Cỏ rồi kêu xe chở tôi cùng 
hai bịch cá khổng lồ vô nhà vợ ông 
ta đang sống tại Phụng Hiệp.

Tôi loay hoay thật lâu bên lề 
đường trước khi may mắn được 
mấy người chăn trâu phụ khiêng 
hai bọc cá khổng lồ đầy nước với 
Oxy vô nhà vợ Hai Râu. Mặc dù 
nắng trên đầu như đổ lửa nhưng tôi 
không thấy mệt chút nào. Tôi mang 
niềm hy vọng đi lấp xấp quẹo vô 
ngõ, bỗng đụng mặt một người đàn 
bà vẻ khinh khỉnh đứng đó. Tôi 
chưa kịp chào, bà hất mặt “Bưng 
gì đó?” Tôi khựng lại, cảm thấy 
nhục, nhưng cố dằn cái bất bình 
xuống, mềm mỏng “Tôi có ít Cá 
giống tốt tặng chị, mong chị thơm 
thảo nhận dùm”. Con mụ vợ trưởng 
trại tù Kinh 5 nói giọng kiểu tiểu 
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rau muống khuất trong hẻm gần chợ 
Cũ. Thế là con cháu, chị em xúm lại 
đổ đất đấp nền nên chẳng mấy chốc 
chúng tôi có được một nơi chốn kín 
đáo, ấm cúng, sạch sẽ mát mắt lạ 
thường.

Sau khi giải quyết được cái ở, 
chúng tôi bắt đầu lo tới cái ăn. Với 
bản tánh nhạy bén, tôi thấy chỗ của 
mình có lợi thế về mua bán quà 
bánh thức ăn, nên bày ra bán cháo 
huyết. Thế là chồng tôi hộc tốc về 
quê mượn bàn ghế nồi niêu tô chén 
để gian hàng cháo của tôi kịp khai 
trương ngay đầu hẻm.

Bán cháo có ngày đắt ngày ế. Ế thì 
cả nhà húp cháo thay cơm, nhưng 
ế hoài thì mất vốn. Thấy tôi bán 
cháo cứ bị ế nên chồng tôi lén vợ đi 
bán kem. Mấy ngày đầu tưởng anh 
về quê phụ làm ruộng, nhưng một 
ngày anh bê nguyên thùng kem… 
vô đãi mẹ con ăn vì… ế, thì tôi thật 
ngỡ ngàng. Cứ hình dung mặt mày 
anh bơ phờ, dáng vóc còm cõi vừa 
rung cái chuông leng keng, vừa đạp 
khắp làng cuối xóm để bán mà ứa 
nước mắt.

Chúng tôi phải vật lộn với gian 
khổ từng ngày như thế hơn mười 
năm sau….

Khi cuộc sống đã yên lành no ấm 
trên một đất nước tự do, có Nhân 
Quyền của miền Đất Mới là Quê 
Hương Thứ Hai, tôi thấy một cuộc 
đổi đời nào cũng là một cuộc đổi 
thay to lớn cho một đời người.

Vì thế, tôi càng thấm thía về cái 
được cái mất, về giá trị của sự sinh 
tồn.

Nhất là giá trị một quãng đời 
sống, phải trong sự rún ép, cay độc, 
nhục nhã, bị phân biệt đối xử của 
chế độ Cộng Sản Việt Nam mà nếu 
viết hết thì chỉ vài trăm trang giấy 
không làm sao nói hết, ngày xưa 
sống trong ác mộng …

Thụy Vi

TANG TRẮNG 
THÁNG TƯ

Bao lần trăng đã khuyết rằm
Thế mà đã bốn mươi năm thật à...
Tưởng chừng ngỡ chỉ hôm qua
Ngờ đâu tang trắng quê nhà còn đây
Tháng Tư không đếm bằng ngày
Đếm bằng xương trắng, bằng thây phủ đồi
Bằng bom đạn rú từng hồi
Nhìn dòng máu đỏ suối trôi đôi bờ
Bằng người lính chết bơ vơ
Mai em rũ tóc tang thờ quạnh hiu
Bằng đêm biển nổi sóng triều
Bao thuyền nhân đổi mạng liều cuồng phong
Mẹ ơi hải tặc còn không
Con thân xác lả giữa giòng máu loang
Bằng ngày đạn pháo kinh hoàng
Đạn xuyên góc lớp, trường tan nửa chừng
Bằng tù đất Bắc trên rừng
Sống đời hoang dã chợt mừng đói no
Bằng đêm khuya dạ tơ vò
Nghe câu hát ví cái cò nỉ non
Bằng người sương phụ sắt son
Lạy cờ phủ mộ núi non đáp đền
Chít khăn tang để chẳng quên
Quê hương còn đó nửa bên địa cầu

Thảo Hương Bmt
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chúng, bất chấp tất cả mọi thủ đoạn 
xảo trá và độc ác.

Bao nhiêu triệu gia đính miền 
Nam đã lâm cảnh nhà tan cửa nát, 
mất của mất người vì loạn lạc? Bao 
nhiêu vợ chồng đã xa nhau, gia đình 
tan nát? 

 
Bao nhiêu trẻ thơ đã mất cha mất 

mẹ? 
 
Bao nhiêu thân xác đã chìm sâu 

trong lòng biển cả vì không chịu 
đựng nổi sự cai trị bạo tàn của chế 
độ cộng sản?

 
Những nạn nhân của chính sách 

“kinh tế mới”, của những trại tập 
trung cải tạo nơi rừng sâu nước độc.

 
Bao nhiêu người đã bị trả thù hay 

thủ tiêu mất tích?
 
Bao nhiêu xương máu đã đổ ra vì 

trận chiến ấy?

Nếu đó là cuộc cách mạng “Giải 
phóng miền Nam” thì nó cũng 
tương tự như một trận cướp vĩ đại 
với xe tăng và đại pháo yểm trợ để 
vơ vét hết tài sản của cải nhân dân 
miền Nam cho miền Bắc đói khổ 
mà thôi! Tất cả các tội ác ấy là do bè 
lũ lãnh đạo cộng sản Bắc Việt gây 
nên, nhưng chúng ta cũng không thể 
không hận sự làm ngơ của thế giới 
tự do và đồng minh Hoa Kỳ trước 
sự vi phạm trắng trợn của Bắc Việt 
lúc bấy giờ. 

Người dân miền Nam cuối cùng 
đã ứng nghiệm được câu nói của T/t 
Ng. Văn Thiệu: “Đừng nghe những 
gì cộng sản nói mà hãy nhìn những 
gì cộng sản làm!”. Nhưng rất tiếc 
vận nước đã quá trễ.

Chúng ta cũng ân hận vì đường 
lối lãnh đạo của những cấp lãnh đạo 

cải tư hữu cá nhân lẫn tài nguyên 
thiên nhiên, để cứu đói cho miền 
Bắc rách nát, tương tự như đồng 
chí North Korea của chúng bây 
giờ. Đó là cái thực chất của xã hội 
chủ nghĩa cộng sản mà chúng hằng 
tự hào ôm ấp. Nếu không có những 
“nạn nhân tỵ nạn 75” và những 
“khúc ruột ngàn dặm” còn dùng 
chút tình dân tộc, tình quê hương 
nhân đạo mà cứu giúp thì liệu ngày 
nay chúng có lột xác được cái hình 
hài khắc khổ của con người cộng 
sản cố hữu hay không?.

Tập đoàn lãnh đạo CSBV chính 
là những kẻ đã khởi xướng nên 
cuộc chiến tranh tương tàn 20 năm 
từ 1954 sau hiệp định Geneva đến 
1975. Trong khi chúng đã xảo trá 
lợi dụng 2 năm đình chiến của hiệp 
định Paris 1973 để sửa soạn cho 
cuộc tổng tấn công sau cùng vào 
tháng 3 & 4/75 thì QLVNCH vẫn 
tuyệt đối tôn trọng mọi điều khoản 
của hiệp định Paris 73 và còn nuôi 
nấng tử tế những tên đại diện láo 
khoét của chúng ở căn cứ KQ / 
TSN. 

30/4/75 cũng là ngày mà hàng 
triệu gia đình và đồng bào Miền 
Nam Việt Nam đã phải trải qua 
những giây phút đau thương, khốn 
khổ, lầm than, và kinh hoàng nhất 
trong lịch sử và trong cuộc đời để 
tập đoàn lãnh đạo cộng sản miền 
Bắc được thỏa mãn những tham 
vọng thanh toán miền Nam của 

Quốc Hận 
30/4 là gì?

 
 
 
 

 tdhoanz
 
 

Mỗi năm khi tháng Tư lại 
đến thì hàng triệu con tim 

những người Việt Tỵ Nạn trên khắp 
thế giới không khỏi ngậm ngùi đau 
buồn tưởng nhớ đến ngày 30/4/75 
như một ngày Quốc Hận, ngày mà 
toàn thể quân dân miền Nam VN đã 
phải nhượng bộ trước bạo lực xâm 
lăng của tập đoàn cộng sản Bắc Việt.

Cộng sản luôn rêu rao là “Giải 
phóng miền Nam”, “Chống Mỹ cứu 
Nước” v.v... Nhưng tại sao bây giờ 
chúng không chống Mỹ?. Tất cả chỉ 
là những chiêu bài bỉ ổi, mị dân và 
xảo trá có sẵn của con người cộng 
sản vô thần! 

Chúng đã gian ác vi phạm tất cả 
những hiệp định được ký kết chỉ 
cốt làm sao thanh toán được trọn 
vẹn miền Nam trù phú, cả về của 
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cũng là người phải nhục nhã đứng 
ra đầu hàng! 

Xin hãy dành những giây phút 
thiêng liêng của ngày 30/4 để cùng 
nhau tôn vinh và tưởng nhớ đến 
những Anh Hùng Tử Sĩ của VNCH 
như:

Nguyễn Khoa Nam, Lê V. Hưng, 
Phạm V. Phú, Trần V. Hai, Lê N. 
Vỹ, Hồ N. Cẩn, Trần V. Long, 
Trương Phùng, Trang V. Thành 
v.v... và hằng ngàn vạn những 
chiến sĩ Vô Danh đã bị lịch sử quên 
lãng. Để danh họ được mãi mãi lưu 
truyền cho các thế hệ mai sau của 
con cháu những người VNQG chân 
chính. Tinh thần VNCH nếu sống 
mãi thì sẽ có ngày quang phục, 
bánh xe lịch sử sẽ trở lại, đó là ước 
nguyện thiêng liêng của những 
người Việt Nam tỵ nạn!

Việt Nam Cộng Hòa Muôn 
Năm!!!

Tdhoanz. 
Quốc Hận 30 tháng 4

dám thanh toán miền Nam khi 
QLVNCH còn trong thời kỳ phôi 
thai yếu kém chưa có quân đội hùng 
mạnh? Thưa, vì chúng ta có chính 
nghĩa Quốc Gia và được cộng đồng 
Quốc Tế bảo vệ. Chính phủ thời ấy 
cũng biết rõ “Mặt trận đối ngoại” 
để uy tín của VNCH được thế giới 
thừa nhận còn quan trọng hơn mặt 
trận quân sự ở chiến trường; đó là 
cái thế khôn ngoan biết thích ứng 
với tình thế như kẻ yếu phải cần có 
nhiều bạn bè bênh vực.

 
Các chính phủ sau này, từ 1963 

- 1975, với độc quyền cai trị bởi 
các tướng lãnh, lãnh đạo Quốc Gia 
nhưng bất tài nhu nhược nên chỉ 
biết tùy thuộc vào sự chấp thuận 
của Mỹ mà cai trị, cả về hành chánh 
lẫn quân sự nên cộng sản mới gọi 
chúng ta là bù nhìn. Quốc Tế bỏ 
rơi chúng ta, đồng minh chạy trốn 
chúng ta không ai bênh vực! Bài 
học hiện đại của Bắc Hàn và Syria 
nếu không có đồng minh bênh vực 
dù quân sự có mạnh liệu có tự mình 
đứng vững được không?.

Thay vì trách Mỹ bỏ rơi miền 
Nam, vì đó là chuyện trước sau 
cũng sẽ xẩy đến, thì chúng ta phải 
trách Mỹ tại sao đã mang quân vào 
miền Nam? 

Cùng chung nòi giống con Rồng 
cháu Tiên, cùng dòng máu đỏ da 
vàng với nhau, chắc chắn nếu 
không thắng được CSBV thì ít nhất 
chúng ta cũng phải ngang hàng và 
trên phương diện quân sự thì ngày 
30/4/75 đã là ngày Đình Chiến chứ 
không phải ngày Đầu Hàng như 
TT/ Dương van Minh đã tuyên bố 
trên dài phát thanh Sài gòn. Có lẽ 
định mệnh trớ trêu cũng chứng tỏ 
cho mọi người thấy vì ông là kẻ (Có 
tội với quốc dân!) đã tạo ra nguyên 
nhân đưa đến sự thảm bại của nền 
Đệ Nhị Cộng Hòa sau này, thì ông 

bất tài và hèn nhát của thời kỳ Đệ 
Nhị Cộng Hòa [VNCH]. Sau đảo 
chánh 1/11/63, các tướng lãnh đã 
thi nhau tranh giành địa vị, tự phong 
cho mình vai trò lãnh đạo Quốc Gia 
; đến khi hữu sự không ai có chút tài 
năng đối phó với tình hình mà còn 
hèn nhát bỏ chạy trước. Đó là những 
sự thực rõ ràng và là nguyên nhân 
chính yếu đã đưa vận mạng đất nước 
đến ngày đau thương 30/4/75. 

Tháng 11/1963 là cái mốc quan 
trọng nhất đã đưa lịch sử VNCH 
vào một khúc quanh mới. Cuộc đảo 
chánh TT/ Ngô Đình Diệm 1/11/63 
của các tướng lãnh đã tiếp tay cho 
việc đưa quân Mỹ vào chiến trường 
VN để bành trướng chiến tranh tới 
mức chúng ta không tự vệ nổi, đồng 
thời cũng làm mất đi chính nghĩa 
cao quý của VNCH. TT/Ngô Đình 
Diệm vì cương quyết chống lại ý 
đồ sai lầm đó mà Ông đã phải hy 
sinh mạng sống mình và các anh em 
trong họ hàng như một sự bị “tri du 
tam tộc” độc ác của thời đại mới. Sư 
hy sinh của Người cũng cao cả như 
sự hy sinh của các chiến sĩ VNCH 
và các sĩ quan, tướng lãnh đã tuẫn 
tiết trong ngày bi thương 30/4/75 
để QLVNCH còn được vinh dự vì 
những vị anh hùng cao quý ấy.

Đừng nói rằng công tội hãy để 
lịch sử đời sau phê phán. Bao giờ kẻ 
chiến thắng cũng là kẻ viết ra lịch 
sử và chúng đã viết rồi. Phần chúng 
ta chỉ nên trung thành với sự thực 
để tìm hiểu lỗi lầm chính đáng của 
mình [VNCH] cho con cháu [những 
người Việt Quôc Gia] sau này ít nhất 
cũng nghe được những sự thật do 
chính Cha Ông nói ra khi còn sống, 
chờ khi chết rồi người khác nói giùm 
có ích lợi gì? 

Tại sao 9 năm đầu của VNCH, 
từ 1954- 1963, cộng sản BV không 
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James Dieu
 
  

Tối ngày 28.4.1975 khi việt cộng bắn những trái 
pháo vào phía sau rạp hát Quốc Thanh trên đường 

Võ Tánh - Sài Gòn 2, lúc ấy gia đình tôi đang sống 
trong khu cư xá bên trong BTL/CSQG gần đó, cạnh Sở 
Căn Cước và Sở Truyền Tin… phía sau sân cờ. Bố tôi 
lúc ấy là Đại tá Giám đốc Trung tâm Hành quân Cảnh 
lực trung ương và kiêm nhiệm một công việc mới theo 
Quyết định của Thủ tướng CP là ông Vũ văn Mẫu ngày 
30/04/1975 là Chỉ huy trưởng CSQG Thủ đô Sài Gòn, 
Ông liên lạc với một người em kết nghĩa là chú Phạm 
Như Hoành (con trai của cụ Phạm như Phiên là TNS 
Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa) chú Hoành khi ấy đang 
làm Giám Đốc khách sạn Majestic gần bờ sông Bạch 
Đằng, thế là gia đình tôi di chuyển tới ở tại lầu 5 của 
khách sạn này, khi Mẹ tôi dắt đàn con 7 đứa ra xe , Bố 
tôi khi ấy bận công vụ không có nhà ,các sĩ quan và 
cảnh sát viên ở Nha Trang di tản về ở tạm quanh sân cờ 
BTL thấy vậy, họ nghĩ là gia đình tôi cũng bỏ chạy, có 
người hỏi chú Ba tài xế:

- Bộ gia đình Đại tá Chánh đi hả ?

- Không, chỉ ra ngoài ở sợ việt cộng pháo trúng mấy 
đứa nhỏ thôi.

Hình như họ không tin tưởng lắm qua những ánh mắt 
nhìn theo chúng tôi. Mẹ tôi có dừng lại và bà có nói 
gì đó với họ, tôi không nghe rõ . Tình thế lúc bấy giờ 
ở bên ngoài rất hỗn loạn, người ta đổ xô ra đường rất 
đông, các lực lượng phòng thủ ở thủ đô Sài gòn lúc bấy 
giờ có lẽ đông nhất là các chiến sĩ Nhảy Dù cùng với 
rất nhiều các binh chủng tập trung về Thủ đô, mặc dù 

vậy, thủ đô vẫn an ninh, không có việc cướp bóc như 
có một số người đã nói, những chiến binh của quân 
đội VNCH vẫn rất có kỷ luật, cầm súng trên các ngã 
đường trong thủ đô, đồng bào đổ xô và tranh nhau lên 
các chiếc tàu biển đậu trên bờ sông Bạch Đằng để hy 
vọng được thoát khỏi Sài Gòn giờ phút cuối cùng, tôi 
nhìn thấy các chiến sĩ Nhảy Dù đang cố giữ trật tự cho 
đồng bào lên tàu...

Nhưng những chiếc tàu vẫn không rời bến. 10 giờ 
sáng sớm hoặc trễ hơn một chút, ông Dương văn Minh 
ra lệnh đầu hàng, tôi thấy Mẹ tôi khóc, chúng tôi chờ 
Bố tôi tại khách sạn, những tên việt cộng đầu tiên xuất 
hịện trên đường phố cùng những chiếc xe thiết giáp 
gầm rú để trấn áp tinh thần dân chúng Sài Gòn. Mẹ tôi 
ôm chúng tôi vào lòng, Bố tôi trở về cùng với người tài 
xế, cả hai đều không mặc cảnh phục, Bố tôi ôm Mẹ tôi 
và hôn từng đứa con, chú tài xế lái xe đi đem theo khẩu 
M-16, trở lên phòng Bố tôi lại nói chuyện riêng với Mẹ 
tôi, không cho chúng tôi nghe, sau đó tôi nghe chị Thu 
là người giúp việc cho gia đình tôi òa lên khóc, chị quỳ 
dưới chân Mẹ tôi van xin được ở lại cùng gia đình tôi, 
chị không muốn về quê ở Gò Công, lúc ấy tôi mới biết 
Bố tôi định dùng súng bắn hết anh em chúng tôi rồi 
cùng Mẹ tôi tự sát. Mẹ tôi khi ấy không còn khóc nữa, 
Mẹ cũng chọn sự lựa chọn của Bố tôi, tôi khóc và ôm 
lấy Mẹ, có lẽ lúc ấy là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi 
biết khóc, tôi không ý thức được sống chết là gì, nhưng 

Ngày 30 Tháng Tư 
Nỗi Đau Không Tan 
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tôi rất sợ khi mọi người nói tới hai tiếng “việt cộng” !

Bố tôi rút khẩu súng ra và ôm lấy chúng tôi... Có lẽ có 
điều gì đó không nỡ, Bố tôi không đành lòng nổ súng 
vào đàn con thơ dại đang đứng chờ đợi... Những người 
phóng viên ngoại quốc họ đến tận phòng ở gia đình tôi 
và hỏi: “ Chuyến đi cuối cùng rồi ông có ra đi không 
?. Bố tôi trả lời : “ Không “ . Tại sao vậy ? Bố tôi nhìn 
Mẹ tôi một hồi lâu, Bố nói ông không nỡ bỏ các anh 
em đang cầm súng ở lại ngoài kia, có lẽ ở BTL CSQG 
cũng không còn ai ngoài Bố tôi và ông Tướng Nhu, với 
cấp bậc của Bố tôi, ông có thể tìm được một chỗ cho 
ông và gia đình một cách dễ dàng để bay thoát ra ngoài 
hạm đội Mỹ đang đợi ngoài khơi, nhưng ông đã không 
làm như một định mệnh với quá nhiều đau khổ cho ông 
và gia đình về sau, khi ở lại dưới chế độ cộng sản, tôi 
xuống thang máy khách sạn và gặp một toán việt cộng 
cầm cờ đang tìm cách lên sân thượng của khách sạn, 
chúng quát người phục vụ khách sạn khi anh ta đưa họ 
vào thang máy, chúng bảo: “ Chúng tôi muốn lên trên 
ấy chứ không phải vào cái buồng nhỏ này “.

Chúng dí súng vào đầu người dẫn đường, sợ quá và 
không thể giải thích với chúng, anh ta đành dắt họ đi 
cầu thang... Thấy chúng lên lầu, tôi và chị Thu giúp 
việc sợ quá, vội dùng thang máy chạy vội lên phòng, 
và tôi đã ném chiếc kính cận của Bố tôi xuống cửa sổ, 
tôi khóc nói với Bố tôi: “ Con sợ tụi nó biết Bố ở đây 
nên con ném xuống dưới rồi ..... Sau đó gia đình tôi trở 
về cư xá Thanh Đa, nơi Bố Mẹ tôi có một căn nhà mua 
trả góp trước đây, căn nhà nhỏ này vốn dùng để cho 
các gia đình của các chú trước đây làm việc với Bố tôi 
ở Sư Đoàn 23 di tản về ở tạm, gia đình chú Thọ cũng 
đã đi đâu rồi nên gia đình tôi dọn vào, tất cả mọi người 
đều chỉ có một bộ đồ mặc trên người, Mẹ tôi phải đưa 
chúng tôi ra chợ mua thêm để mặc. Tất cả mọi người 
phải nằm chiếu, nhà không có bàn ghế hay giường tủ 
gì cả... Khởi sự cho một cuộc sống hoàn toàn trắng tay 
đúng nghĩa ! Lúc ấy đứa em út của tôi chưa biết đi. 
Ngày Bố tôi đi tù có hai chú ngày xưa làm việc cùng 
ở Sư Đoàn 23 trước khi Bố tôi được biệt phái về Cảnh 
sát là chú Phạm Ninh và chú Nghiêm xuân Đông đến 
đưa Bố tôi đi, ông đi ngay trong ngày sinh nhật thứ 41 
của mình, tôi chạy theo đến tận chân cầu thang cư xá và 
đứng nhìn Bố tôi lên chiếc xe lam...

Từ ngày 30/4 năm ấy, một tay Mẹ nuôi dạy chúng 
tôi, sau này còn phải nuôi Bố tôi ở trong tù cộng sản, 
có những lúc Mẹ quá sức và tuyệt vọng vì không biết 
ngày về của Bố tôi, Mẹ có lần bạo gan hỏi việt cộng: “ 

Sao nói đi một tháng mà bây giờ đã hơn một năm chồng 
tôi vẫn chưa về ? Gia đình cũng không biết đang ở đâu, 
sống hay chết ?” Chúng trả lời : “ Nói một tháng là một 
tháng đi đường (?) chứ ai nói là đi cải tạo một tháng rồi 
về đâu...

Chừng vài năm sau, trong cuốc sống quá khổ sở, Mẹ 
tôi phải lặn lội sớm hôm kiếm tiền nuôi con, trong một 
lần quá tuyệt vọng Mẹ tôi đã viết một lá thư để lại cho 
Bố tôi và nấu một nồi chè đậu xanh trong đó Mẹ đã bỏ 
thuốc diệt chuột mà Tổ Dân phố cấp cho, Mẹ múc ra 
chén cho từng đứa con... Có lẽ tôi cũng không nhớ lầm 
thì lúc ấy bên ngoài mọi người đang tưng bừng mừng 2 
năm “giải phóng” thì phải, có lẽ Mẹ tôi cũng mượn dịp 
này để Mẹ và đàn con 7 đứa cũng được giải thoát chăng 
? Lúc ấy các em tôi cũng đã lớn, các em gái như Tuyết, 
Trinh, Hằng... đã khóc và quỳ xuống xin Mẹ cho chúng 
con được sống, chỉ sống để chờ Bố về, có đứa còn khóc 
gọi “ Bố ơi !” ...

Mẹ tôi dường như đã cạn khô hết nước mắt rồi, 
thương con cực khổ quá thì chỉ muốn cho chúng chết đi 
để hy vọng một kiếp sống mới tốt đẹp hơn ? Sống với 
đời sống “con của ngụy” thì cũng chẳng ra gì ? Cuối 
cùng tình yêu thương của Mẹ vẫn chiến thắng, Mẹ đã 
hắt đổ nồi chè gần như trở thành định mệnh - như ngày 
nào Bố tôi đã bỏ khẩu súng lục xuống để đàn con tiếp 
tục được sống như sự an bài của Trời Phật vậy !

Sau đó Mẹ càng cố bương chải kiếm sống ngoài 
đường, có lúc bị kẻ gian đập đầu bất tỉnh ngoài bến xe 
khi Mẹ mua đồ xuống Cần Thơ cho dì bán nhà hàng, 
mong kiếm chút tiền mua cơm về cho con, lúc ấy việt 
cộng cấm mang gạo, ai có gạo sẽ bị tịch thu, nhưng nếu 
nấu thành cơm mang về Sài Gòn thì được... Chúng con 
biết Mẹ rất cực khổ - từ một bà mệnh phụ, Mẹ từng 
là Tổng thư ký Hội Bảo Trợ gia đình binh sĩ SĐ 23 
BB, rồi Hội Trưởng Hội BTGĐBS của Trung Đoàn 44 
BB ở Sông Mao khi Bố tôi làm Trung Đoàn Trưởng... 
Thế mà vì vận nước suy vong, Mẹ sẵn sàng lam lũ như 
những kiếp đời vốn dĩ bần hàn.

Những ngày 30 tháng Tư đi qua, tuy Mẹ không nói, 
nhưng trong đôi mắt của Mẹ - Chúng con biết Mẹ buồn 
tủi lắm !Thấy Mẹ tôi vất vả quá, cậu Khánh tôi ở Ban 
mê thuột có ý nhận nuôi phụ vài đứa, nhưng Mẹ không 
chịu, có một chú lính ngày trước của Bố tôi từ Nha 
Trang vào, thấy cảnh đời gia đình tôi khổ sở quá, bèn 
móc ví ra đưa cho thằng em tôi vài trăm, nó nhất định 
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không lấy, chú lính phải năn nỉ mãi nó mới cầm và 
thằng bé chưa đầy 10 tuổi đã phải bật khóc vì tủi thân, 
có bao giờ nó phải nhận sự giúp đỡ thương hại như thế?

Thời gian sau này, có các chú may mắn ra đi được, 
có người ở Mỹ, có người ở Na Uy như các chú Nguyễn 
xuân Thọ, Phạm Ninh, Hồ Đắc Tùng, các bác bạn của 
Bố tôi Bác Thăng... gởi tiền và quà về giúp Mẹ tôi khi 
Mẹ đã quá sức cùng kiệt - nhờ vậy mà chúng tôi được 
sống !

Ngày 30/4 sắp đến - cũng dịp này, tôi xin mượn 
những giòng chữ này để một lần được nói lên lời tri ân 
những ân nhân của gia đình tôi, cũng như xin được thưa 
với Mẹ của chúng tôi rằng “Chúng con hiểu và suốt đời 
yêu thương Mẹ, đó là điều có thật đang diễn ra trong 
tâm hồn chúng con ! “ Và với Bố , một người Cha đã 
suốt đời sống thanh liêm, yêu thương đồng đội, trung 
thành với Tổ Quốc, kiên định trong gông cùm biệt giam 
của cộng sản, cho dù có lúc Bố đã từng nói trong cuốn 
sách lưu niệm của các sinh viên Sĩ Quan Khóa 8 Hoàng 
Thúy Đồng trường VBQG Việt Nam rằng: “Điều mà 
tôi ân hận nhất là để cho Vợ và các con của tôi phải 
sống những ngày tháng đau khổ đói khát dưới chế độ 
cộng sản... “Thưa Bố , chúng con hiểu được, chúng con 
bây giờ đã lớn khôn, trưởng thành, chúng con không 
trách cứ gì số phận của minh cả, mà bù lại có lẽ chúng 
con càng hãnh diện và tự hào hơn vì chúng con có một 
người Mẹ tuyệt vời, biết hy sinh và biết đau xót cho 
Quốc Gia, không như những người Mẹ bình thường, có 
một người Cha sống ngay thẳng, tận tụy cùng Tổ Quốc, 
Chức nghiệp, không hèn hạ và vô trách nhiệm... Nước 
mất nhà tan nên gia đình mình cùng hàng trăm ngàn gia 
đình sĩ quan binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa phải đau khổ, 
chia sẽ và thăng trầm cùng vận nước - Điều đó đâu có 
gì nhục nhã đâu !

Như Bố vẫn thường kể cho chúng con nghe về những 
trận đánh của Bố ngày xưa, kể về các sĩ quan của đơn 
vị Bố một cách hãnh diện và tự hào như các chú Xuân, 
chú Tài, chú Đức, chú Lâm, chú Ninh... trong số ấy có 
những người đã ra đi không bao giờ trở về...

Sau mười mấy năm tù đày - Bố tôi đã trở về với gia 
đình và được ra đi định cư tại Hoa Kỳ theo diện RD-7 
- Và mười mấy năm sau trên mảnh đất Utah, Mẹ tôi 
đã thực hiện một điều mà Bố tôi mơ ước, đó là một bộ 
quân phục khaki vàng với phù hiệu Quân Đoàn II, Sư 
Đoàn 23 BB cùng các loại huy chương Việt - Mỹ của 

Bố tôi trước đây... Trong bộ quân phục oai phong ấy, 
Bố ơi ! Người sĩ quan của ngày nào vẫn còn đấy, chúng 
con thấy Mẹ cười thật tươi, hạnh phúc, có phải chăng 
lý tưởng Quốc Gia vẫn âm ỉ trong tâm hồn của Bố Mẹ, 
dù thời gian có đi qua bao xa? Chúng con thấy bàn tay 
Bố vân vê Bảo Quốc Huân Chương lV và trong ánh mắt 
của người lính già gãy súng vẫn âm vang nỗi bi tráng 
của một thời binh lửa...

Ngày mất nước lần thứ 34 lại về, chúng con hiểu sự 
đau khổ trong tâm hồn của Bố Mẹ - âm thầm , chịu 
đựng, u uẩn, lực bất tòng tâm... Bố vẫn thường nhắc 
cùng với Mẹ về những người đã hy sinh ngoài mặt trận 
để bảo vệ miền Nam Việt Nam, những bạn bè của Bố 
đã ngã xuống trong ngục tù CS.... Con xin được tạm kết 
ở đây cho những dòng tâm tư này bằng hai chữ “Định 
Mệnh “ !

Vâng, Định Mệnh của cả một nền Cộng Hòa, của 
hàng trăm ngàn tử sỉ, của hàng trăm ngàn người không 
yên dưới biển sâu trên hành trình đi tìm tự do, và của ai 
nữa ? ... Của những người Quôc Gia đang còn sống đây 
cho dù ở trên xứ sở Tự Do hay còn trong nước, vành 
khăn trắng này sẽ được cột lên đến bao giờ?

James Dieu

Danh Ngôn
“Không phải vì nó khó khăn nên ta không dám 
bước đi. Nhưng vì ta không dám bước đi nên nó 
mới khó khăn.” – Seneca

“Một người phải đủ Lớn để có thể chấp nhận lỗi 
lầm của hắn, đủ Khôn để được lợi từ nó, và đủ 
Mạnh để sửa chữa nó.” – John C. Maxwell

“Nếu bạn nghĩ mình quá nhỏ bé, thử đi ngủ với 
một con muỗi trong mùng.” – Anita Roddick

“Nếu bạn sống không có ý nghĩa. Cái chết của 
bạn cũng không có ý nghĩa.” – Hatebreed
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NHA SĨ BÙI THỊ THÚY VY 
Tốt nghiệp  UNIVERSITY OF TORONTO 

HÂN HẠNH KHAI TRƯƠNG PHÒNG MẠCH 

GRAND OPENING  3 Tháng 5, 2019 
 

University Heights Professional Centre 

1275 Finch Ave W Unit 204 

North York, Ontario 

Tel: (416) 635-7007 

WELCOME 
Giờ làm việc 

Thứ Hai đến thứ Sáu 
10am – 7pm 

Thứ Bảy và Chủ nhật 
10am – 6pm 

 

  

  
         

        

                       FREE underground parking 

               Entrance on Tangiers Rd. 
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Lời kêu gọi 
các bạn trẻ 

gốc Việt 
đi dự lễ 

Thượng Kỳ 
Việt Nam 
Cộng Hòa 

Paul Nguyễn 

 Nếu bạn cũng như tôi chúng ta giống nhau vì hàng 
trăm ngàn các bậc cha mẹ của chúng ta đã chạy 

thoát  khỏi nạn Cộng sản Việt Nam hơn 40 năm trước.  
Họ đã bỏ lại Việt Nam tất cả mọi thứ và họ đã phải đổi 
mạng sống của họ để vượt biên trên những con thuyền 
mong manh chật ních những người để đi tìm tự do.

 Canada cũng như nhiều quốc gia khác đã mở cửa 
đón nhận hơn 50,000 người tị nạn Việt Nam bắt đầu từ 
năm 1979.

Một biến cố Lịch sử quan trọng đã xẩy ra năm 2017 
khi Lá Cờ 

Vàng Ba Sọc Đỏ tượng trưng cho tự do, cội nguồn 
Việt Nam đã được thượng kỳ tại Parliament Hill (Quốc 
hội Canada tại Ottawa, Ontario, Canada) để chào mừng 
ngày Hành Trình Tìm Tự Do.  Gần 1,000 người Canada 
gốc Việt đã vui mừng chứng kiến lá cờ Việt Nam Cộng 
hòa tượng trưng cho Tự Do đã  được kéo lên tại thủ đô 
Canada.  Nhiều người đã ướt lệ vui mừng chào đón lá 
cờ  này.

 Nhiều người trẻ thuộc thế hệ thứ hai như chúng ta, 
Hậu Duệ của các thuyền nhân tị nạn Việt Nam, lá cờ 
Vàng ba sọc đỏ tượng trưng cho tự do dân chủ tuy rất 
quen thuộc với chúng ta nhưng chúng ta vẫn chưa hiểu 
rõ được ý nghĩa của nó để mà ôm ấp nó trong trái tim.  
Xin hãy cùng tôi suy luận như sau:  Mình đã quen sống 
trong tự do dân chủ và luật pháp quy củ của Canada 
nhưng bỗng dưng tự nhiên chúng ta bị mất hết tất cả.  
Hãy thử tưởng tượng xem: tự nhiên chúng ta không 

được phép treo lá cờ Canada (với 
biểu tượng lá cây phong) và rồi lại 
phải bỏ lại sau lưng và mất hết tất 
cả mọi thứ để mà bỏ nước ra đi. 
Cha mẹ chúng ta đã phải liều mạng 
để mà chúng ta tìm được đời sống 
khá hơn.  Chúng ta phải tôn trọng 
và trân quý sự hi sinh cao cả này 
của cha mẹ chúng ta.  Chúng ta 
phải có bổn phận ghi nhớ những gì 
đã xảy ra và nhất là bảo vệ phần di 
sản văn hóa cội nguồn của chúng 
ta. Vì vậy mà chúng ta phải có bổn 
phận tôn trọng lá cờ Vàng 3 sọc đỏ.  
Nếu chúng ta lãng  quên những gì 
đã xảy ra trong quá khứ, chúng ta 
sẽ gặp hiểm họa là chúng ta sẽ đánh 
mất phần cội nguồn Việt Nam của 
chúng ta nữa.

Nhiều vị cao niên trong cộng 
đồng Việt Nam đã cố gắng hết sức làm việc để bảo 
tồn nguồn gốc Việt Nam của chúng ta.  Thế hệ trẻ của 
chúng ta bây giờ có cơ hội để gây hứng khởi cho các 
thế hệ trẻ Việt Nam trong tương lai để họ học hỏi và 
hãnh diện về lịch sử Việt Nam.  Các ngày cuối tháng 4, 
Lá Cờ Vàng Ba Sọc đỏ tượng trưng cho tự do sẽ được 
thượng kỳ tại thành phố Toronto, Ottawa và nhiều nơi.  
Lá cờ này nhắc nhở chúng ta đến Hành Trình Tìm Tự 
Do của tầng lớp cha mẹ của chúng ta, của những người 
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đã chết trên biển cả, của sự đấu tranh bền bỉ cho tự do 
và dân chủ.  Lá cờ Vàng còn có nhiều ý nghĩa hơn nữa 
nếu thế hệ trẻ của chúng ta tiếp tục viết về đời sống của 
người dân Canada gốc Việt.  Lá Cờ vàng ba sọc đỏ của 
Việt Nam Cộng hòa không những là biểu tượng mà nó 
còn là nguồn gốc Việt Nam của chúng ta nữa.

 Tôi khuyến khích những bạn trẻ Việt Nam mọi nơi: 
Hãy học hỏi từ các bậc cha mẹ, các vị cao niên Việt 
Nam để họ kể lại cho các bạn nghe những câu chuyện 
của họ trước khi họ đến định cư tại Canada.  Chúng ta 
đang có một kho tàng to tát về lịch sử, về văn hóa còn 
sâu rộng lớn hơn rất nhiều so với những câu chuyện của 
người tị nạn nữa.  Chúng ta có một kho tàng khổng lồ 
về lịch sử, về mỹ thuật,  về âm nhạc, về văn chương đã 
được tích trữ trong con tim, trong trí óc  của từng lớp 
cha mẹ và các vị cao niên Việt Nam.  Xin hãy bảo tồn 
phần di sản kiến thức này.  Xin hãy bảo tồn Trái Tim 
Việt Nam!  Hãy gìn giữ  để cho các hậu duệ Việt Nam 
của chúng ta được thừa hưởng phần di sản này.  Xin 
hãy hãnh diện về gốc tích Việt Nam của chúng ta.  Xin 
hãy để cho lá cờ vàng tự do Việt Nam Ba sọc đỏ được 
muôn đời tung bay!

Paul Nguyễn
Dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt: Đàm Trung Phán

(Xin xem bài viết này của Paul Nguyễn bằng tiếng 
Anh ở phần cuối của cuốn báo)

TÔI SẼ VỀ
Trần Trung Đạo

Tôi sẽ về với căn nhà nhỏ năm xưa
Nơi tôi lớn trong ngày mưa tháng nắng
Nơi tôi uống nỗi nhọc nhằn cay đắng
Nơi tôi ngồi nhớ mẹ lúc đêm khuya.

 Tôi sẽ về dù núi cách sông chia
Dù tay trắng như ngày tôi mới đến

Chiếc ghe nhỏ mười lăm năm xa bến
Vẫn mơ về chân cầu cũ thân yêu.

Tôi sẽ về như máu trở về tim
Tim tôi đấy, bầm đen màu thống khổ

Tôi sẽ về dù đi trong dông bão
Dù nợ đời còn buộc lấy chân tôi

Xin trả cho ai những thương xót ngậm ngùi
Trả lại nhân gian những lạnh lùng khinh rẻ.

Tôi sẽ về trong âm thầm lặng lẽ
Vẫn chiếc aó bạc màu như thuở bước qua sông

Vẫn một quê hương tôi ôm ấp trong lòng
Lòng tôi đấy đã vơi nhiều oán trách.

Dù cát bụi thời gian dày trên mái tóc
Tôi vẫn về tìm lại tuổi thơ tôi

Gốc dừa xưa, cây đa cũ đâu rồi
Xin cố đứng nghe người đi kể lể

Chuyện đời tôi bao nhiêu năm dâu bể
Nước Thu Bồn không chở hết đau thương.

 Tôi sẽ về sống chết với quê hương
Trong hầm hố chưa tan mùi súng đạn

Ai đã cướp mất của đời tôi những ước mơ, hy vọng
Ðã gài chông trên luống tuổi thơ vàng

Ai đã biến núi sông nầy thành một bãi tha hoang
Tiếng rên siết trong đêm đã át đi giọng hò câu hát.

Hãy trả lại màu xanh cho núi rừng bát ngát
Trả lại niềm vui cho ánh mắt mẹ hiền

Hãy trả lại cha già giấc ngủ bình yên
Trả lại anh nước trên đồng cấy mạ
Trả cho chị nắng trưa hồng đôi má

Trả câu thơ tình cho những kẻ đang yêu
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Hãy trả lại cho Việt Nam một đất nước yêu kiều
Trả lại cho đồng bào tôi bốn ngàn năm lịch sử.

Hỡi ai đó còn mang lòng thú dữ
Hai bàn tay nhuộm đỏ máu anh em

Hãy ngưng đi những lọc lừa, đổi họ, thay tên
Lớp phấn son chẳng thể làm một đào già trẻ lại

Hãy ngừng tay, hỡi hận thù vọng ngoại
Cho dân tộc này được lớn giữa yêu thương.

Tôi sẽ về để sống với quê hương
Mai tôi chết xin làm phân nuôi đất.

Trần Trung Đạo
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 Bạn ở đâu 
trong ngày 

30 tháng Tư?

Sau thời gian dài trông ngóng, chuẩn bị, ngày Chào 
Cờ của Cộng đồng đã tới. Chúng tôi đánh thức 

các con dậy từ sáng sớm. Chúng còn ngái ngủ nên cứ 
xin thêm "năm phút nữa nghe bố". Thường thì sáng 
Chúa Nhật, mọi người đều dậy muộn hơn bình thường, 
dưỡng sức một chút để bù lại những ngày cực nhọc làm 
việc trong tuần ấy mà. Hơn nữa các cháu vừa mới thức 
khuya để học bài suốt hai tuần lễ để thi cuối năm, nên 
tôi thông cảm, quay đi sửa soạn đồ đạc và cho chúng 
vài cái "năm phút nữa". Mười lăm phút sau, kéo được 
các con ra khỏi giường, nhắc cho chúng nhớ hôm nay là 
ngày gì, chúng tôi tắm rửa, thay y phục chỉnh tề rồi kéo 
nhau ra xe, nhắm hướng City Hall trực chỉ.

Thời tiết hôm nay thật là đẹp và ấm áp lạ thường. Suốt 
cả tuần qua, tôi hồi hộp theo dõi tin thời tiết hàng ngày 
và hết sức vui mừng khi thấy càng về cuối tuần, trời 
càng ấm thêm lên. Tôi nói với mấy người bạn: đây đúng 
là Trời thương người Việt chúng ta. Các năm khác, vào 
cuối tháng Tư, trời vẫn còn rất lạnh. Có năm vừa lạnh, 
vừa gió, vừa mưa, nhìn các cụ cao niên và các em bé 
run rẩy mà lòng tôi thắt lại vì cảm xúc. Tôi thầm cảm 
tạ ơn trên đã ban cho một ngày nắng ấm thật quí giá 
và cần thiết này. Tôi cũng mừng thầm cho các đồng 
hương từ mọi nẻo xa xôi kéo về được đỡ bớt phần vất 
vả. Con đường từ nhà chúng tôi đến City Hall hôm nay 
bỗng đẹp hẳn lên, chim hót líu lo trên cành, cây lá đua 

nhau khoe mầm tươi, nhựa mới. Bài Quốc ca thân yêu 
tôi hằng ấp ủ trong lòng cứ chực trào dâng, tràn ra khỏi 
miệng, rền vút lên tầng mây xanh.

Đến nơi vừa đúng 9 giờ. Đậu xe dưới hầm Tòa thị 
sảnh xong, chúng tôi thong dong tiến về phía kỳ đài, 
cứ ngỡ mình là một trong những người tới sớm nhất. 
Nhưng thật bất ngờ, nhìn lên trên, tôi thấy một rừng 
người và Cờ Vàng choáng ngợp đã tụ họp tại đó tự bao 
giờ. Tôi tự hỏi mình: không biết những đồng bào này 
đã thức dậy từ mấy giờ và đã có mặt ở đây từ lúc nào? 
Thật đáng khâm phục.

Chúng tôi nhanh nhẹn tiến lên, hòa nhập với đồng 
hương, cùng hát các bản hùng ca, cùng ký tên vào thỉnh 
nguyện thư, cùng hồi hộp đợi chờ giây phút trọng đại 
sắp tới.

Giây phút ấy rồi cũng đến. Sau bài Quốc ca Canada 
là đến bài Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, được cất cùng 
với hàng ngàn người Việt tha hương "Này công dân ơi, 
quốc gia đến ngày giải phóng. Đồng lòng cùng đi, hy 
sinh thiết gì thân sống ... dù cho thây phơi trên gươm 
giáo ..." những giọng hát vang lên nhịp nhàng, vừa 
hùng tráng, vừa thiết tha, vừa có phần bi thương của 
người dân mất nước. Ôi đâu rồi Tổ quốc! Ôi đâu rồi 
Quê hương! Ôi, bao giờ ta mới lại được hát những lời 
hát thiêng liêng này trên chính mảnh đất thân yêu của 
mình? Tôi đã cùng mọi người hát với tất cả sức lực 
và con tim của mình cùng lúc với nỗi xúc động nghẹn 
ngào. Tôi đắm chìm trong tiếng gọi của non sông. Bao 
kỷ niệm ngọt ngào xa xưa, ngày còn đi học, ngày còn 
vui chơi với bạn bè, ngày còn gần cha mẹ, thầy cô, xóm 
làng, ngày chưa mất nước ... chợt đồng loạt trở về như 
một cuốn phim quay nhanh, hòa lẫn trong lời hát.

Bài Quốc ca đã chấm dứt tự lúc nào, nhưng tôi vẫn 
còn miên man, đắm chìm trong dòng hồi ức, vẫn cứ băn 
khoăn tự hỏi mình đã làm gì để "đứng lên đáp lời sông 
núi", đã sẵn lòng "hy sinh thiết gì thân sống", đã bằng 
lòng "thây phơi trên gươm giáo" vì Tổ quốc thân yêu 
của mình hay chưa!

Giây phút mặc niệm các chiến sĩ và đồng bào ruột 
thịt đã bỏ mình vì lý tưởng Tự do càng làm tôi xúc 
động mãnh liệt hơn. Tôi nhớ đến các Chí sỹ Quốc gia 
đã bị hãm hại trong thời 1945 - 1954, đến đồng bào 
nông dân bị đấu tố, đến hơn mười ngàn người bị chôn 
sống trong mồ tập thể Tết Mậu thân, đến đồng bào bị 
pháo kích chết thảm thương trên đường di tản, đến các 
chiến sĩ đã hy sinh trong suốt cuộc chiến Quốc - Cộng, 
đến các chiến sỹ anh hùng, đã hiên ngang chọn cái chết 

Nguyễn Ngọc Duy
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thay vì đầu hàng để tìm đường sống sót trong ngày 30 
tháng Tư, đến bao nhiêu đồng bào đã bỏ mình oan ức 
trên đường tìm tự do, đến bao nhiêu Quân, Cán, Chính 
phải vùi thây trong ngục tù cải tạo ... ôi bao nhiêu triệu 
sinh linh đã nằm xuống để bảo toàn hai chữ Tự Do. Tôi 
là người may mắn thoát được đến đây, tôi đã làm gì với 
hai chữ Tự Do mà tôi đang có?

Những lời nhắn nhủ của đại diện các hội đoàn và 
chính quyền cũng cho tôi thêm nhiều điều để suy gẫm: 
"Tôi không sợ mất đi lá cờ ở trên kỳ đài này, mà tôi sợ 
mất đi lá cờ ở trong lòng của đồng bào". Có vị đại diện 
chính quyền Canada đã phát biểu: "Tôi xin đổi câu nói 
ở trên biểu ngữ của quí vị, Cộng đồng người Việt cám 
ơn đất nước Canada trở thành Đất nước Canada cám 
ơn Cộng đồng người Việt". Cũng có một đại diện Hội 
đoàn chia sẻ: "Bao nhiêu người còn ở lại đều ngày đêm 
mơ ước được tự do, được đi bầu để chọn chính quyền 
theo ý của mình mà không được. Ở đây, quí vị được tự 
do, quí vị có sử dụng lá phiếu của mình cho xứng đáng 
hay không?" ...

Khí thế cũng hào hùng hơn với rừng cờ Vàng rực rỡ 
và lòng nhiệt thành của mọi người, từ ban tổ chức đến 
các đồng bào. Sau nghi thức Chào Cờ, trao thỉnh nguyện 
thư cho đại diện của thành phố là cuộc diễn hành qui 
mô dọc theo các đường phố chính chung quanh Tòa thị 
sảnh, và kết thúc bằng lễ đặt vòng hoa tưởng niệm tại 
Đài chiến sỹ Trận Vong. 

Chúng tôi rời Toronto City Hall, chạy xe dọc theo 
đường Lakeshore West và chứng kiến một cuộc diễn 
hành khác của cộng đồng người Ấn. Họ đi theo hàng 
mười, chiếm nguyên cả con đường Lakeshore East, kéo 
dài từ đường University đến qua khỏi Bathurst, ước 
chừng có đến mấy chục ngàn người, có nhiều xe cảnh 
sát theo giữ đường, có các cơ quan truyền thông chạy 
theo quay phim, chụp hình, lấy tin ... Tôi bỗng hình 
dung lại lễ chào cờ và cuộc diễn hành của mình vừa xảy 
ra cách đó hơn một tiếng đồng hồ mà thấy cay cay nơi 
mắt: Cộng đồng người Ấn họp nhau để mừng lễ của họ, 
qui tụ một lúc mấy chục ngàn người, thế là họ gây được 
khí thế, được các đài truyền hình, truyền thanh, báo chí 
đua nhau đến lấy tin, đăng tin, được lực lượng cảnh sát 
hùng hậu yểm trợ, được chính quyền thành phố nể nang 
và dành mọi ưu tiên. Trong khi đó nhìn lại phía chúng 
ta: tuy rằng năm nay có đông hơn mọi năm, nhưng tính 
ra trong mười người thì chưa có đến một người đi tham 
dự, những đồng bào còn lại của chúng ta ở đâu?

Thỉnh thoảng tôi được nghe vài người trong cộng 
đồng, trong đó có các bạn của tôi, phát biểu rằng: đi 
chào cờ, hoặc treo cờ VN là làm chính trị, họ không 
muốn! Đối với tôi, làm chính trị là lập ra đảng phái để 
đấu tranh về chính kiến, để tranh giành chính quyền 
hay quyền lực. Ở đây, chúng ta chỉ cùng nhau tôn vinh 
và giữ gìn màu cờ của Tổ quốc, một biểu tượng cao quý 
của Tự Do và Tình Người, của mồ hôi, nước mắt và 
máu của cha ông, của hàng triệu triệu đồng bào đã đổ 
ra để gây dựng và chúng ta có bổn phận phải trân trọng, 
bảo vệ lấy. Xin đừng gán cho màu cờ thiêng liêng hai 
chữ chính trị rồi nại cớ để mà chối bỏ. Quê hương Việt 
nam yêu dấu và cộng đồng luôn mong ước bạn bình 
tâm suy xét lại để cùng nhau chúng ta nắm tay đoàn kết 
một lòng, vươn cao ngọn cờ Chính Nghĩa trong những 
ngày sắp tới.

Tha thiết ước mong trong những lễ chào Quốc kỳ, 
toàn thể người Việt của chúng ta, người yêu chuộng lý 
tưởng Tự do, cùng với đồng bào từ khắp nơi đổ về, sẽ 
đều có mặt, để chính quyền Canada ở đây và khắp nơi 
thấy sức mạnh của Cộng đồng người Việt.

Nguyễn Ngọc Duy
(Kỷ niệm ngày tham dự lễ Chào Cờ)

Danh Ngôn 

Sống là chạy đua: Hãy chạy hết sức
Sống là hài kịch: Hãy có óc khôi hài 
Sống là thời cơ: Hãy nhận ra và tận dụng cơ hội 
Sống là trò chơi: Hãy chơi hết lòng
Sống là điều may mắn: Hãy đón nhận
Sống là niềm hạnh phúc: Hãy tận hưởng
Sống là một bản nhạc: Hãy ca vang
Sống là buồn phiền: Hãy tìm cách vượt qua
Sống là bi kịch: Hãy đương đầu
Sống là bổn phận: Hãy hoàn thành 
Sống là một lời hứa: Hãy giữ lời
Sống là mạo hiểm: Hãy can đảm lên
Sống là giấc mơ: Hãy biến giấc mơ thành 
hiện thực
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Bài học 
ngày Quốc Hận 

30/4/1975
 

Châu Văn Thịnh
 
  

Quốc Hận, nghĩa là Hận Nước. Hận vì nướcViệt 
Nam Cộng Hòa đã bị đảng cộng sản của nước 

Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cướp mất. Hận vì những 
nỗi đau thương của hàng triệu người dân vô tội đã bị 
bọn cộng sản giết chết, bỏ tù. Hận vì bị cướp nhà, cướp 
của, Hận vì những đồng bào của mình đã bị bỏ mình 
dưới biển Đông, hay trên rừng khi trốn chạy giặc cộng  
v...v... Hận, Hận đến vô bờ, vô bến; thế nhưng, cho đến 
hôm nay, ngày Quốc Hận lần thứ ba mươi tám lại sắp 
đến, mà chúng ta, những người Việt Nam không cộng 

sản; đặc biệt là Dân, Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng 
Hòa cũng vẫn chưa có một kế cách gì để rửa cho sạch 
mối Hận nước, mà chỉ biết tổ chức lễ Tưởng niệm ngày 
Quốc Hận 30/4 mà thôi !

 
Nói ra những điều này, thì thật đáng buồn, vì nếu cứ 

ngày lại ngày qua, năm này sang năm khác, vẫn không 
có gì thay đổi, thì e rằng, đã 38 năm qua, rồi còn bao 
nhiêu lần Tưởng Niệm ngày Quốc Hận 30/4 nữa, khi 
chúng ta, những người thuộc thế hệ cha anh sẽ lần lượt 
trở về với bụi tro, thì liệu lớp người trẻ tuổi ở các thế 
hệ sau, có còn nhớ, còn nghĩ đến chuyện phải giành lại 
đất nước đang nằm trong tay của Việt cộng và Tầu cộng 
hay không ?!

 
Câu hỏi ấy, có lẽ không phải của riêng ai, mà chắc 

những người lớn tuổi cũng cùng ý nghĩ như thế khi 
nhìn về quê hương với những cảnh sống cơ cực của 
đồng bào, với hình ảnh của bọn giặc Tầu đang tung 
hoành ở khắp nơi, mọi chốn cả ba miền đất nước, thì 
có ai mà không khỏi đau buồn. Nhưng đau buồn, khóc 
than, cũng không làm thay đổi được hiện tình của đất 
nước. Do vậy, nên chúng ta, những người đi trước đã 
có được những bài học máu xương, những kinh nghiệm 
đầy nước mắt, thì không thể làm ngơ trước đại họa Bắc 
thuộc, mà không biết phải còn chịu bao nhiêu năm, hay 
vĩnh viễn phải hoàn toàn bị Hán hóa theo như sách lược 
của Tầu cộng và Việt cộng, mà con đường ngắn nhất 
và hữu hiệu nhất là Hán hóa qua các chương trình học 
tiếng Tầu cho trẻ em từ bậc tiểu học.

 
Con đường mà cả dân tộc Việt phải đi đến là như 

thế, chứ không thể thay đổi, nếu như chúng ta vẫn cứ 
ngồi nhìn nhau, khóc than qua những lần Tưởng niệm 
ngày Quốc Hận 30/4/1975, qua những nghi thức chào 
cờ Vàng ba Sọc Đỏ, hô những câu khẩu hiệu, rồi ôm 
nhau khóc, và lại cứ “hẹn gặp lại trong cuộc biểu tình 
năm sau nhé”! Nghĩa là chỉ có biểu tình ngày Quốc Hận 
30/4 hàng năm, chứ không thể nào thay đổi !

 
KHÔNG! Chúng ta “không thể ngồi yên khi nước 

Việt đang ngả nghiêng, dân tộc ta sắp phải đắm chìm...”; 
mà chúng ta phải đồng tâm, hiệp ý để mưu tìm cho ra 
những kế sách để giành lại đất nước, để cùng nhau trở 
về, đem cắm những lá Cờ Vàng ba Sọc đỏ, và chào Cờ 
Vàng Chính Nghĩa Quốc Gia ngay trên đất nước Việt 
Nam, chứ không phải chỉ cầm những lá Cờ Vàng Ba 
Sọc Đỏ trên tay trong những cuộc biểu vào ngày Quốc 
Hận 30 tháng Tư hàng năm ở hải ngoại nữa!
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Tuy nhiên, chúng ta, những người đi trước, đã từng 

chiến đấu dưới lá cờ Chính Nghĩa, nhưng bây giờ do tuổi 
đời đã già, sức đã yếu, khó có thể đạt thành ý nguyện; 
vì thế, chúng ta phải đem những kinh nghiệm, những 
bài học quý giá của mình mà truyền đạt lại cho những 
lớp người trẻ tuổi hơn, họ là những người có kiến thức 
thuộc hàng ngũ Dân, Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng 
Hòa. Những người này họ còn đủ sức khỏe sẽ cùng lớp 
thanh niên trẻ tuổi, để cùng ngồi lại với nhau, để tìm 
cho ra những kế sách mà giành lại quê hương. Chúng 
ta không thể chần chờ gì nữa, để rồi sau khi chúng ta 
nằm xuống, thì biết đâu đất nước Việt Nam đã không 
còn trên bản đồ của thế giới nữa ! 

 
Xin mọi người hãy hướng về quê cha, đất tổ, để thấy 

được rằng, bọn Việt cộng, mỗi ngày chúng lại càng 
thêm tàn ác với đồng bào, và chúng lại càng thêm những 
mưu ma chước quỷ, như năm nay, vì thấy được những 
sự phản kháng của người dân, nên chúng càng cần phải 
bảo vệ cho cái đảng CS, như vào thời điểm này, cũng 
như mấy năm trước, bọn chúng luôn quảng cáo rầm rộ 
cho những chuyến du lịch có giá rất rẻ từ trong đất liền 
ra hải đảo như Phú Quốc, có cả những “dịch vụ câu 
cá, vui chơi, văn nghệ ...”. Chúng cũng luôn quảng cáo 
“đại hạ giá vé du lịch Việt Nam” cho những “Việt kiều” 
trong tháng Tư hàng năm, cũng như các “dịch vụ du 
lịch” đến các ngôi chùa cổ rất rầm rộ đúng vào tháng 
Tư, mà chúng đã gọi là “ngày giải phóng”.

 
Mặt khác, tại hải ngoại, thì lũ tay sai Việt cộng lại cố 

bôi xóa cho được Ngày Quốc hận 30/4, để biến thành 
những ngày vui chơi, hoặc vô thưởng, vô phạt: “ngày 
thuyền nhân - ngày tự do”. Đó là những cách mà bọn 
Việt cộng tay sai của Tầu cộng đã làm từ trong cho đến 
ngoài nước, để cố làm cho mọi người, đặc biệt là cho 
đồng bào miền Nam phải quên đi một ngày đau thương 
nhất, là ngày Quốc Hận 30 tháng Tư năm 1975 !

 
Quốc Hận! Chúng ta Hận vì mất nước, vì nước Việt 

Nam Cộng Hòa của chúng ta đã bị cướp đoạt. Do vậy, 
bằng mọi giá, chúng ta phải giành lại, chứ không phải 
chỉ có tổ chức những cuộc biểu tình, mà chúng ta phải 
cùng nhau kết hợp những cuộc biểu tình song song với 
những hành động thực tiễn, cùng hướng về quê hương 
để hỗ trợ cho tất cả đồng bào hiện đang công khai hoặc 
âm thầm tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do, dân 
chủ, nhân quyền để mong sớm thoát khỏi những bàn 
tay hung tàn của hai kẻ thù chung là Việt cộng và Tầu 
cộng.

 
Lịch sử đã cho chúng ta những bài học vô cùng quý 

giá, mà một trong những bài học ấy, là bài những lời 
của trung thần Nguyễn Phi Khanh lúc bị giặc Tầu bắt, 
khi bị giải đến Ải Nam Quan, thấy Nguyễn Trãi theo 
sau Cha mà khóc lóc, thì Nguyễn Phi Khanh đã quay 
lại và nói:

 
“Con đừng khóc lóc mà làm gì, mà hãy quay về lo  

Rửa Hận cho Nước, trả thù cho Cha, đó mới là đại 
trung đại hiếu”.

 
Và vâng lời Cha dặn dò, Nguyễn Trãi đã giữ trọn vẹn  

hai chữ Hiếu-Trung. Còn chúng ta, không thể vì một lý 
do gì mà không thể Rửa Hận Nước, trả thù nhà. Chúng 
ta là những công dân của nước Việt Nam Cộng Hòa đã 
từng được sống dưới thể chế Cộng Hòa tự do, dân chủ 
tại miền Nam; nhưng cũng  vào thời ấy, thì tại miền 
Bắc, đồng bào ruột thịt của chúng ta đã phải chịu biết 
bao những đau thương và mất mát qua những “Cuộc 
cải cách ruộng đất - Nhân Văn Giai Phẩm...”.

 
Ngày hôm nay, khi hướng về quê cha đất tổ, là chúng 

ta đều thương cảm cho tất cả đồng bào ruột thịt của 
chúng ta ở cả ba miền Trung-Nam-Bắc. Chúng ta đã 
thấy một gia đình nạn nhân của đảng cộng sản VN, 
là gia đình anh em ông Đoàn Văn Vươn, họ đã lâm 
nạn từ những ngày Tết Nhâm Thìn, 2012, cho đến hôm 
nay, những ngày đầu Xuân của năm Quý Tỵ, 2013, đã 
hai năm rồi, mà cả mấy anh em họ Đoàn vẫn còn nằm 
trong khám lạnh,  bọn Việt cộng đã không cho vợ con, 
gia đình thăm viếng. Chẳng những vậy, mà bọn chúng 
còn ghép họ vào những “tội giết người - chống người 
thi hành công vụ - sai phạm ...”, nữa, và vợ con của  họ 
vẫn còn phải sống trong lo âu, sợ hãi !

 
Chúng ta hãy nhìn xem những hình ảnh, trong đó có 

những trẻ em, và của những người dân vô tội, đã bị bọn 
công an Việt cộng dã man giết chết, hoặc đánh đập đến 
trọng thương, tàn phế, họ đã nằm chết trên những vũng 
máu, miệng của họ đã trào ra những dòng máu oán hờn 
tức tưởi, họ đang rên xiết quằn quại trong những cơn 
đau đớn tột cùng cả thể xác đến tinh thần. Thế nhưng, 
bọn công an man rợ này, đã có tên nào bị kết tội là “giết 
người” hay không ? !

 
Xin mọi người hãy nhìn về Quê Hương, mùa Quốc 

Hận năm nay, 2013, đảng CSVN, chúng đang ra lệnh 
“Tổng động viên” để bắt các thanh niên, dù có thi đỗ 
vào Đại học, cũng phải cầm súng, để giết hại đồng bào, 
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giết hại những người thân yêu ruột thị của chính mình. 
Ngoài ra, chúng cũng đang ra sức trấn áp tinh thần đồng 
bào bằng những hành động phô trương lực lượng quân 
đội, công an một cách hùng hậu, nhất là tại miền Nam, 
chúng muốn “cảnh báo” rằng: chúng sẵn sàng giết chết 
tất cả những ai, nếu vì lòng yêu nước, mà có những 
hành động cụ thể như biểu tình... để đòi dân chủ, tự do.

 
Nhưng đảng CSVN đã không nhìn thấy những bài 

học lịch sử ở khắp nơi trên thế giới. Một bạo chúa Tần 
Thủy (Thỉ) Hoàng rồi cũng phải chết. Một Thành Cát 
Tư Hãn, mà ai cũng biết đến câu nói: “Vó ngựa của 
Thành Cát Tư Hãn đi đến đâu, thì cây cỏ ở những nơi 
ấy không mọc được”. Nhưng rồi đế chế của Thành Cát 
Tư Hãn cũng phải chết. Đảng CSVN không phải là đội 
quân vạn năng. Bởi vì, sức mạnh và ý chí của toàn dân 
là những ngọn sóng thần, là những cơn đại hồng thủy, 
sẽ cuốn trôi, sẽ quét sạch hết tất cả loài ác thú, dã man 
đã được người đời gọi là Việt cộng.

 
KHÔNG! Chúng ta không thể ngồi yên. Chúng ta 

phải Rửa Hận cho Nước, phải giải hết những oán cừu 
cho những đồng bào nạn nhân khốn khổ ấy.

 
Chúng ta hãy lắng nghe những lời của trung thần 

Nguyễn Phi Khanh đã nói, phải nén những đau thương, 
nuốt những dòng nước mắt vào trong tim, để lo rửa 
thù cho nước, và trả hận cho đồng bào ruột thịt của 
chúng ta ở cả ba miền Trung-Nam-Bắc. Nước đã mất 
về tay của kẻ thù truyền kiếp là lũ giặc Tầu, thì chúng ta 
không thể hàng năm chỉ tổ chức những cuộc biểu tình, 
và những buổi Lễ Quốc Hận, mà chúng ta, từ quốc nội 
cho đến hải ngoại, phải sát cánh, kề vai, đồng tâm, nhất 
nguyện bằng mọi cách, bằng mọi giá, phải cùng nhau 
tiêu trừ đảng CSVN, và giành lại toàn vẹn chủ quyền 
của Dân Tộc.

 
Chúng ta không thể ngồi yên, khoanh tay mà nhìn 

những bất công và sự ác; bởi: Đồng bào ta khổ, thì 
chúng ta phải cùng nhau cứu khổ; còn Quốc Hận, thì 
chúng ta phải cùng nhau Rửa Hận !

 
Huntington Beach, CA 92649
Mùa Quốc Hận 

 Châu Văn Thịnh

TA TÌM EM

Thơ Phan Nam
Tìm em trăm núi nghìn sông
Chân trời góc bể biết trông phương nào?
Đường xa cách biệt làm sao
Tình ta vẫn mãi đi vào thần hôn
Như là vạt nắng bên sông
Anh không giữ nỗi vô thường đâu em
Nhìn xem trái chín sau thềm
Ngồi bên song cửa âm thầm nhớ tên!
Thành phố nào đi tìm em
Núi cao phố vẫn chiều râm gọi hồn
Tìm em từ thuở hồng hoang
Sông còn nước chảy biển còn trong xanh
Bây giờ sông cạn biển tanh
Môi sinh đục bẩn mong manh kiếp người
Tìm đâu trái chín để mời
Khắp nơi ô nhiễm khó dời chân di
Tội đồ dân tộc sử ghi
Non sông đã mất rẻ khi lối về
Tìm em ta biết đâu tê?
Sông tàn biển tử dãi bề khó tô!
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Lá Thư 
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI 
PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

THỐNG NHẤT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Hòa thượng, 
Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni, cùng Đồng bào Phật tử 
các giới, trong và ngoài nước.

Kính thưa Liệt quí vị,
Xuân là mùa của vạn vật chuyển mình, hồi sinh, là 

mùa hy vọng, đổi thay của nhân sinh và vũ trụ. Thay 
mặt Hội Đồng Điều Hành, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất, xin gửi đến Chư tôn đức 
và Liệt quý vị lời cầu chúc thân tâm an lạc, vạn sự cát 
tường, trí lực sáng suốt, dũng tiến trên con đường vận 
động thay đổi vận mệnh dân tộc sớm được thành tựu 
viên mãn.

Hiện nay đất nước chúng ta, tôn giáo bị tê liệt, đạo 
đức suy đồi, xã hội hỗn loạn và con người mất niềm tin 
với tất cả mọi thứ.

Nền kinh tế thị trường “định hướng xã hội chủ nghĩa” 

dẫn đến chủ nghĩa kim tiền tối thượng đã hình thành 
một giai cấp thống trị mới mà nhà cầm quyền gọi là 
“nhóm lợi ích” đã tàn phá đất nước từ môi trường đến 
phong hóa làm xã hội đảo điên, lòng người ly tán vì 
bất công, bất bình đẳng, vô đạo đức, từ đó biến xã hội 
thành mảnh đất màu mỡ cho tội ác lộng hành.

Về an ninh, nguy cơ mất nước nghiêm trọng hơn bao 
giờ hết khi nhà cầm quyền phản ứng yếu ớt trước dã 
tâm bành trướng của kẻ thù phương bắc. Trung cộng 
xem biển Đông là ao nhà của mình, ngang nhiên tập 
trận, bắn ngư lôi ngay trong bờ biển tỉnh Phú yên, miền 
Trung Việt nam.

Về ngoại giao, bất khả tín trong quan hệ quốc tế, 
không tạo dựng được thế đối ngoại đa phương nhưng 
bền vững nhờ mối liên kết đồng minh.

Về kinh tế, dân tộc chúng ta vẫn trong tình cảnh khốn 
khổ đói nghèo khi phải chịu thân phận làm thuê cho các 
tập đoàn kinh tế lớn của ngoại quốc. Không tạo được 
thương hiệu để cạnh tranh, nên nông sản bị mất giá làm 
đời sống người nông dân điêu đứng và vô vọng.

Giáo dục đã hoàn toàn phá sản khi không đào tào 
được nhân tài phụng sự quốc gia mà còn tha hóa mất sự 
thanh cao vốn có.

Y tế khủng hoảng nghiêm trọng khi bệnh nhân tràn 
ngập các bệnh viện, ung thư trở thành nguyên nhân làm 
chết người cao hơn tai nạn giao thông hay bất cứ căn 
bệnh hiểm nghèo nào từ trước đến nay.
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Về xã hội, Dân oan vẫn tiếp tục đòi nhà đất bị mất 
oan, chưa được giải quyết, đền bù. Nay lại thêm những 
nơi khác bị cưỡng chế vô lý như vườn rau Lộc Hưng 
Sài gòn vừa qua, làm cho hàng trăm gia đình cư ngụ tại 
đây không có nơi ăn chốn ở, sống cảnh màn trời chiếu 
đất trong những ngày cận Tết. Những người vận động 
cho tự do, dân chủ, nhân quyền, chống ngoại xâm, vẫn 
tiếp tục bị Nhà cầm quyền đàn áp, đánh đập, bỏ tù với 
những bản án nặng nề.

Riêng Phật giáo phải chịu nhiều kiếp nạn như Chùa 
An Cư – Đà Nẵng thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN tiếp 
tục bị san bằng theo sau chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm – 
Sài gòn. Các tổ chức Nhân quyền, tự do tôn giáo của 
Liên Hiệp Quốc trên thế giới đều lên án Nhà cầm quyền 
Việt nam về hành động đàn áp này.

Tham nhũng ngày càng nghiêm trọng tuy đã được 
nhà cầm quyền nhận diện là quốc nạn, nhưng không trừ 
tận gốc để xóa bỏ quốc nạn này, mặc dù đã hô hào dẹp 
bỏ nó từ trên 20 năm qua.

Nói diệt trừ tham nhũng nhưng không chịu thay đổi 
thể chế độc tài, độc đảng, thì việc làm đó không phải là 
chánh tâm thành ý. Vì thể chế độc tài, độc đảng chính 
là môi trường sinh ra tham nhũng. Tất cả báo đài đều do 
Nhà cầm quyền độc chiếm, người dân không có một tờ 
báo độc lập nào được phép hoạt động, năm nay, 2019, 
lại thêm Luật An ninh mạng, để kiểm soát, ngăn chặn 
thông tin mạng, thì lấy ai, lấy phương tiện gì, để đưa 
ra ánh sáng các trường hợp tham nhũng. Vừa qua,có 
những viên chức tham nhũng bị đưa ra ánh sáng, nhưng 
đó,có lẽ chỉ là chuyện lũng củng nội bộ của Nhà cầm 
quyền.

Nhiều người yêu nước, thao thức về vận mệnh dân 
tộc, muốn thay đổi thể chế, để phát triển đất nước, 
nhưng Đảng Cộng sản cầm quyền lại xem đó là “Diễn 
biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa…”. Điều đó, 
khiến cho nhiều nhà Trí thức, các đảng viên Cộng sản 
lão thành, những người có công với chế độ, đã tỉnh ngộ, 
từ chức, rời bỏ Đảng Cộng sản, với những lời lẽ cáo 
buộc, lên án Đảng Cộng sản rất nặng nề như: “… thực 
hiện chính sách ngu dân, kìm hãm nhân dân trong vòng 
tăm tối, để dễ lừa dối và đàn áp, vì quyền lợi ích kỷ của 
một đảng độc tài đang cướp quyền sống và phát triển 
của dân tộc”,hoặc:“một tổ chức chuyên quyền phản 
dân hại nước…”. Trên trường quốc tế,ngày 26.9.2018, 
tại cuộc họp Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống 
Hoa kỳ Donald Trump cũng đã lên án chủ nghĩa xã hội:

“Hầu như ở những nơi nào mà chủ nghĩa xã hội hay 

chủ nghĩa cộng sản được áp dụng đều đã tạo ra những 
thống khổ, tham nhũng và ung thối. Sự thèm khát quyền 
lực của Chủ nghĩa xã hội đã dẫn đến việc bành trướng, 
xâm lăng và đàn áp. Tất cả các quốc gia trên thế giới 
cần phải chống lại chủ nghĩa xã hội và chống lại sự đau 
khổ mà nó mang đến cho mọi người.” 

Do đó, muốn đất nước giàu mạnh, muốn thoát khỏi 
đói nghèo, muốn diệt trừ tham nhũng, muốn tổ quốcan 
ninh, cần phải thay đổi thế chế, từ độc tài độc đảng 
sang Dân chủ đa nguyên. Chỉ có thể chế Dân chủ đa 
nguyên, đa đảng mới có thể hòa giải, hòa hợp, đoàn kết 
toàn dân để cùng nhau phát triển đất nước, chống giặc 
ngoại xâm.

Nhưng Nhà cầm quyền Cộng sản Việt nam vẫn quyết 
duy trì chế độ độc tài độc đảng, xem những người vận 
động thay đổi là thế lực thù địch, phản động.

Như vậy đảng Cộng sản đã tự đặt mình vào thế đối 
lập với nhân dân và tổ quốc.

Gần đây, với phong trào từ chức, bỏ đảng, không chịu 
vào đảng, mà Nhà cầm quyền cộng sản gọi là tình trạng: 
“chán đảng, khô đoàn…” cho thấy tình hình trong nước 
đã có những dấu hiệu tích cực chuyển biến tốt. Lại thêm 
cục diện thế giới và biển Đông, cũng đang có sự thay 
đổi, có lợi cho việc bảo vệ chủ quyền, đòi lại biển đảo, 
nếu Việt nam biết nắm bắt thời cơ thuận lợi này.

Tăng Đoàn GHPGVNTN rất mong các bậc Nhân sĩ, 
Trí thức, Lãnh đạo các Tôn giáo, các Đảng viên Cộng 
sản, các Ban, Ngành, Đoàn thể hãy sớm thức tỉnh, mạnh 
mẽ, tiếp tục cùng toàn dân kiến tạo một thể chế pháp 
trị, tự do- dân chủ và Tam quyền phân lập, để người 
dân được sống an lành, hạnh phúc như các dân tộc văn 
minh khác trên thế giới.

Cầu nguyện Hộ pháp thiện thần, hồn thiêng sông núi, 
gia hộ đất nước thanh bình, nhân dân an lạc, đạo pháp 
trường tồn, non sông bền vững.

NAM MÔ ĐƯƠNG LAI TỪ THỊ DI LẶC TÔN 
PHẬT

Tổ Đình Thập Tháp, Bình Định
T.M. Hội Đồng Điều Hành
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Xin cùng nhau hãy dâng lời nguyện cầu cho các linh 
hồn tất cả Quân, Dân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa 
đã hy sinh hay bị thiệt mạng trong cuộc chiến bảo vệ Tự 
do chính nghĩa của nước Việt Nam Cộng Hòa và trên 
đường tìm Tự Do

 
 Xin giới thiệu toàn văn bài giảng Chúa nhật cuối 

tháng Tư của Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long, Giám 
mục phó Tổng giáo phận Melbourne (Úc Đại Lợi) để 
quý tu sĩ và anh chị em khắp nơi có cơ hội hiệp thông.

  Kính thưa toàn thể qúy ông bà anh chị em,

Một lần nữa, ngày 30 tháng 4, ngày ghi sâu trong 
ký ức của toàn dân Việt Nam như một ngày 

Quốc Nạn lại trở về với chúng ta, nhất là những người 
Việt tỵ nạn cộng sản ở khắp nơi trên thế giới. Có nhiều 
người nói rằng chúng ta không nên nhìn về qúa khứ 
nữa, chúng ta không nên tưởng niệm ngày quốc nạn 
hay quốc hận nữa mà hãy hướng về tương lai. Có không 
ít người còn nói rằng: “Việt Nam bây giờ đã đổi mới, 
chính thể Cộng Sản đã thay đổi với thời đại, đâu còn gì 
để chúng ta phải ôn lại dĩ vãng xa xưa, hãy bắt tay vào 
việc xây dựng tương lai của đất nước trong tinh thần 
hòa hợp hòa giải dân tộc”.

Nhưng làm sao chúng ta có thể tiến về tương lai nếu 
chúng ta không biết nhận ra những bài học của lịch sử? 
Có “ôn cố mới biết tri tân”. Tôi thiển nghĩ rằng, không 
ai thiết tha với vận mệnh của dân tộc Việt Nam có thể 
làm ngơ trước những bài học của lịch sử. Nếu lịch sử là 
một dòng sông thì những bế tắc trong chiều dài của nó 
phải được đả thông cặn kẽ. Lúc đó dòng sông mới được 
chảy đều và làm tươi mát phì nhiêu cho đất Việt thân 
yêu; lúc đó chúng ta mới mong có tương lai tươi sáng.

Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đánh dấu một khúc 
ngoặt quan trọng trong lịch sử Việt Nam cận đại. Nó 
cũng đánh dấu một bế tắc dẫn đến một sự băng hoại 
toàn bộ cho cả đất nước và dân tộc Việt Nam. Khi bao 
nhiêu bom đạn của cuộc chiến ý thức hệ đã gây chết 
chóc thương tích và tàn phá trên những người dân vô 
tội; khi bao nhiêu những chiến sĩ bỏ mình nơi chiến 
trận, phơi thây không một nấm mồ hay chết dần mòn 
tức tưởi trong các trại cải tạo; khi những phương phế 
binh bị ruồng bỏ trong một xã hội vô nhân bản; khi cả 
triệu người phải bỏ nước ra đi, làm nạn nhân trên biển 
cả trong bao tủi nhục đắng cay; khi cả khối dân Việt tại 
quốc nội phải sống trong một xã hội hoàn toàn băng 
hoại, bị cai trị bởi một chính thể đã bị đào thải trong 
thế giới tiến bộ; khi những người dân lưu vong tại hải 
ngoại chưa có cơ hội đóng góp vào tiến trình canh tân 
đất nước. Đây chẳng phải là những mệnh đề của người 
nhìn dưới lăng kính của kẻ chiến bại hay một nhóm 
người còn mang đầu óc hận thù chia rẽ. Nhưng đây là 
những bế tắc của lịch sử mà chỉ khi được khai thông 
mới mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc.

Kính thưa toàn thể qúy vị và nhất là các bạn trẻ,
Hôm nay chúng ta cùng “ôn cố tri tân” trong niềm tin 

vào tiến trình tất yếu của lịch sử. Lịch sử sẽ đào thải 

Đức cha Vinh-Sơn Nguyễn Văn Long được bổ 
nhiệm làm Giám mục Chính tòa Giáo phận 

Parramatta, Úc

Bài Giảng 
về ngày 

30 Tháng Tư
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những gì không còn thích hợp. Dù có ngoan cố cưỡng 
lại, không ai có thể ngăn cản thế lực của lịch sử, cũng 
như không chính thể nào có thể làm ngược lòng dân 
mà tồn tại. Hôm nay chúng ta tưởng nhớ đến những 
nạn nhân trước và sau 30 tháng 4 năm 1975. Chúng ta 
cùng ôn lại những bài học của lịch sử. Nhưng trên hết, 
chúng ta hãy góp một bàn tay khai thông những bế tắc 
hầu cùng với toàn thể dân tộc mở ra một kỷ nguyên mới 
cho quê hương Việt Nam.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta sự an ủi và niềm tin 
vào một tương lai tươi sáng, một bình minh mà bóng 
tối của tà thần sẽ không chế ngự được. Thánh Phêrô đã 
dùng lời Thánh Vịnh để nói với dân chúng về Đức Kitô 
rằng “Phiến đá mà người thợ xây loại bỏ đã trở nên 
tảng đá góc tường”. “Người thợ xây” trong bối cảnh 
này chính là những con người tượng trưng cho thế lực 
của bóng tối và tội lỗi. “Người thợ xây” đây là Giuda, 
là quân dữ, là những kỳ mục, là Philatô, là Cêsarê và 
đồng thời là tất cả những ai đứng về phía của sự dữ. Họ 
đã loại bỏ Đức Kitô, tức là loại bỏ ánh sáng và sự sống, 
công lý và sự thật cùng tất cả những giá trị nhân bản và 
siêu nhiên. Nhưng Đức Kitô là phiến đá bị họ loại bỏ đã 
trở nên tảng đá góc tường. Ngài đã chiến thắng trên tà 
thần và tội lỗi. Chiến thắng của Ngài vượt không gian 
và thời gian, để rồi những ai đứng về phía công lý và 
sự thật đều được thông phần vào chiến thắng của Ngài. 
Qủa thế, dù cho thế lực của sự dữ lấn án sự lành, dù 
cho những kẻ cường bạo giết hại những bậc chí nhân, 
nhưng chúng ta có thể tin chắc vào sự viên mãn của 
công lý và sự thật trong Chúa Giêsu Kitô, viên đá tảng 
của niềm tin và niềm hy vọng chúng ta.

Trong bối cảnh của đất nước chúng ta hôm nay, 
“người thợ xây” là ai nếu không phải là chế độ phi 
nhân vong bản; “người thợ xây” là ai nếu không phải là 
những công cụ đàn áp cưỡng chiếm đất đai của người 
dân vô tội như công an, cảnh sát cơ động và côn đồ. Và 
“phiến đá bị họ loại bỏ” là ai nếu không phải là những 
người đấu tranh cho công lý và sự thật, là người giáo 
dân Thái Hà với lá cây vạn tuế, là Đồng Chiêm với một 
cây thánh giá, là Cồn Dầu với một nghĩa trang thiêng 
liêng, là anh Việt Khang với một bài ca ái quốc, hay 
là dân oan với chỉ những tiếng kêu than vô vọng. Như 
Thiên Chúa đã thực hiện qua sự khổ nhục, sự chết và 
sự sống lại của Đức Kitô, Ngài cũng sẽ thực hiện nơi 
những ai đứng về phía của công lý và sự thật. Chúng 
ta hãy vững tin và liên đới với nhau trong cùng một lý 
tưởng, một giấc mơ, một mục đích là ngày khải hoàn 

của chân thiện mỹ trên quê hương mến yêu.

“Ta là mục tử nhân lành. Ta hiến mạng sống vì chiên 
ta”. Lời Chúa trong bài Phúc Âm hôm nay nói lên một 
chân lý bất hủ là chỉ có tình yêu hiến thân cho người 
khác mới là lẽ sống của người tín hữu. Sứ mạng của 
Đức Kitô cũng chính là hiến thân để sự sống viên mãn 
được thể hiện nơi con người. Hôm nay, một cách đặc 
biệt, chúng ta tưởng nhớ đến những người con của tổ 
quốc đã vì nước vong thân. Họ đã chẳng màng danh 
vọng, vinh quang, phú qúy hay trường thọ. Họ hy sinh 
chính mạng sống ngay trong tuổi thanh xuân để quê 
hương có ngày tươi sáng. Chúng ta nghiêng mình kính 
cẩn trước những gương anh linh của tổ quốc. Chúng ta 
hãy cùng nhau hướng về mục đích mà chính họ đã làm 
những viên gạch lót đường: đó là sự sống viên mãn cho 
tha nhân, sự phục hưng cho dân tộc và sự trường tồn 
của cơ đồ tổ quốc.

Kính thưa qúy ông bà anh chị em,

Ngày 30 tháng 4 không chỉ là một ngày quốc hận hay 
quốc nạn. Nó là ngày mà chúng ta, nhất là những thế hệ 
trẻ phải “ôn cố tri tân”. Nó là ngày chúng ta cùng động 
viên tranh đấu cho một tương lai Việt Nam tươi sáng 
hơn. Trong tinh thần Phục Sinh, người tín hữu chúng ta 
nhìn vào biến cố lịch sử đó như là đoạn đường chúng ta 
phải đi để tiến vào tương lai vinh thắng. Chúng ta phải 
can trường bước theo con đường mà các anh hùng hào 
kiệt đã đi trước chúng ta, vững tin vào sự viên mãn của 
công lý và sự thật trong Chúa Giêsu Kitô, viên đá tảng 
của niềm tin và niềm hy vọng chúng ta. Hãy liên kết 
thành sức mạnh để phá tan xiềng xích của sự bạo tàn, 
dối trá và gian ác là chế độ cộng sản. Hãy cùng nhau 
khai thông dòng sông lịch sử để nó được chảy và làm 
tươi mát phì nhiêu cho đất Việt thân yêu. Xin Thiên 
Chúa chúc lành và kiện toàn cho mọi hy sinh và nỗ lực 
của chúng ta, người con dân của tổ quốc trong và ngoài 
nước đang khát khao và tranh đấu cho công lý. Hãy 
vững tin tiến về bình minh mới, ngày mùa gặt mới của 
quê hương, vì “người đi gieo trong đau thương sẽ về 
giữa vui cười”.

Đức Giám mục Vincent Nguyễn Văn Long
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Nhà thơ ngụ ngôn người Pháp La Fontaine đã nói một 
câu rất hay về tình bạn: “Tình yêu thật sự đã hiếm; 

tình bạn thật sự còn hiếm hơn”. Tình bạn giữa tôi và Cát 
Đằng quả là hiếm có.

Cát Đằng, tên một loài hoa leo có màu xanh pha tím, mỏng 
mảnh. Bạn tôi cũng dịu dàng, mềm mại, quý phái như hoa.

Chúng tôi thân nhau từ thuở nhỏ, lúc còn học trường tiểu 
học Đoàn Thị Điểm trong Thành Nội. Hai đứa cứ thế lớn 
dần lên, lần lượt qua bên kia sông Hương học Đồng Khánh 
rồi Văn Khoa…

Nhà Cát Đằng nằm ở một góc nhỏ trên đường Mai Thúc 
Loan. Căn nhà cổ xưa như cuộc sống quan cách của gia 
đình. Ba Cát Đằng làm công chức cao cấp của Ty Ngân khố 
Thành phố. Ông đặt cho con những cái tên thật đẹp của các 
loài hoa: Cát Đằng, Đỗ Quyên, Hoàng Lan… Mấy chị em 
sống khép kín như những con ốc trong bốn bức tường rêu.

Tôi, tên bình thường: An Nhiên, gia cảnh cũng “thường 
thường bậc trung”, tóc cắt kiểu Demi Garcon, tính tình đôi 
lúc ương bướng. Vậy mà chúng tôi thương nhau vô cùng. 
Chỉ có tôi dám bước qua hai cánh cổng sắt luôn khép kín 
trong tiếng sủa của con Berger để rủ Cát Đằng đi học. Cũng 
chỉ có tôi chiếm được lòng tin của ba mạ Cát Đằng. Hai bác 
nghiêm nghị nhưng coi tôi như con. Hình như hai bác xem 
tôi là một lá chắn bảo vệ cho cô con gái yếu ớt của mình.

Chúng tôi đã có một thời thơ ấu thật đẹp và hồn nhiên. 
Những chiều mùa hạ dắt nhau vô con đường bên hông Đại 
Nội gần cà phê mụ Tôn, nhặt bông phượng đỏ về làm bướm. 
Những sáng mùa đông sương mù lạnh buốt chở nhau qua 
cầu Phú Xuân, gió hung hăng như muốn quật hai đứa xuống 
sông. Những đêm cùng học bài thi, em gái Đỗ Quyên đem 
vào phòng cho hai chị chén chè hạt sen long nhãn mát rượi. 
Mạ Cát Đằng thường cười bảo tôi “Phải chi An Nhiên là 
con trai, bác gả Cát Đằng cho cháu.”

Tuổi dậy thì hồn nhiên và mơ mộng. Cát Đằng đẹp, nhiều 
người tán. Tan học về bao nhiêu cái đuôi theo, mãi cho 
đến cửa Hiển Nhơn mới chịu lui gót. Tôi như garde corps 
cho bạn. Những chàng sinh viên mê Cát Đằng, nhờ tôi làm 
chim xanh kèm theo nhiều món quà hậu hĩnh, trong số có 
cả con của một ông Trưởng Ty đang theo học trường Y. 
Nhưng tôi từ chối. Không ai hiểu bạn hơn tôi. Cát Đằng 
tâm sự: “Sao mình thấy ông nào cũng nhẵn nhụi như Mã 
Giám Sinh. Ngó phát ớn!”. Người hùng trong tâm tưởng 
Cát Đằng phải bụi bụi như tài tử Charles Bronson, đêu 
đểu với bộ ria giống nụ cười của Clark Gable hoặc chí ít 
cũng phải lãng tử như Gregogy Peck trên chiếc Vespa cổ 

Mối 
Tình 
cảm 
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 hương-thủy
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chở nàng công chúa Audrey Hepburn chạy khắp thành 
Rome trong Vacances Romaines… Thâm tâm tôi thấy 
bạn mình quá lãng mạn. Biết tìm đâu ra người lý tưởng 
trong môi trường phố thị này?

 
Ấy thế mà một hôm thật bất ngờ, “người hùng” của 

bạn đã xuất hiện. Đó là một buổi sáng “đầy sương thu 
và gió lạnh” như trong văn Thanh Tịnh, đoàn Sinh Viên 
Sỹ Quan trường VBQGVN về Huế vào Đại Học Văn 
Khoa tuyển quân. Phải công nhận sự có mặt của họ như 
một hiện tượng trong sân trường xưa nay toàn áo dài, 
chemise, quần tây. 
Trong trang phục 
worsted thật đẹp, 
thật hào hùng mặt 
anh nào cũng sáng 
láng thông minh. 
Họ trình bày thật 
ấn tượng về ngôi 
trường quân sự ở 
Đà Lạt ngang ngửa 
với Saint Cyr của 
Pháp, West Point 
của Mỹ Đứng bên 
những chàng trai 
Văn Khoa “trói gà 
không chặt”, trông 
các anh cao to và đường đường khí thế. Nhìn qua cạnh 
mình, tôi thấy Cát Đằng như trên mây. Nàng say sưa 
dán mắt vào anh SVSQ đang giới thiệu chương trình 
đào tạo. Anh nói giọng Bắc pha chút Huế. Khi chàng 
ta đi từng bàn phát những tờ ảnh về ngôi trường cho 
sinh viên nam, Cát Đằng cũng nhoài người qua xin một 
tờ. Một thoáng ngạc nhiên trong mắt anh nhưng người 
SVSQ vẫn lịch sự trao tận tay nàng. Mắt hai người gặp 
nhau. Một cái gì đó thật lạ lần đầu tiên tôi thấy xuất 
hiện ở cô bạn mình. Má nàng ửng hồng, ánh mắt long 
lanh, môi mọng ướt mềm… Chuông reo giờ ra chơi, hai 
người còn trao đổi với nhau suốt cả mười lăm phút bên 
hành lang Morin.

 
Ra về, tôi bảo Cát Đằng “Mình thấy hình như có 

Coup de Foudre”. Nàng yên lặng do dự một chút rồi 
bảo tôi:  - “An Nhiên ơi, bạn có thương mình không?”. 
Tôi ngạc nhiên: - “Tui không thương bạn thì thương 
ai?” - “Vậy thì chiều ni bạn xin mạ cho tui qua chơi nhà 
bạn hí - Được thôi mà”

Buổi chiều, tôi ngồi chờ bạn trên chiếc xích đu 
dưới giàn bông giấy. Nàng xuất hiện trong chiếc áo 

mousseline màu xanh trứng sáo, quần tây đen. Trông 
Cát Đằng xinh xắn làm sao. Hèn gì con ông Trưởng Ty 
mê nàng như điếu đổ. Ngồi nói chuyện với tôi mà mắt 
nàng nhìn ra cổng như ngóng trông ai… Và bốn giờ 
chiều. Một bóng người xuất hiện trước cửa. Anh chàng 
Sinh viên Võ bị hồi sáng… Cô nàng thông minh thật, 
lấy địa chỉ nhà tôi làm nơi gặp gỡ.

 
Tôi không tin lắm vào duyên tiền định. Xưa nay, ba 

mạ vẫn hay nói tôi là kẻ cứng lòng. Nhưng với cô bạn 
thân Cát Đằng thì tôi nghĩ đó là một mối nhân duyên mà 

tôi là người góp 
phần dung túng, 
ủng hộ. Cô bạn tôi 
không phải là type 
người “yêu cuồng 
sống vội”. Xưa 
nay nàng chưa hề 
cười với ai một 
nụ. Con nhà gia 
thế, kín cổng cao 
tường. Điều gì đã 
làm cho nàng dám 
vượt qua khuôn 
phép gia đình và 
xứ Huế vốn dễ 
tiếng tăm?

Chàng sinh viên sỹ quan ấy tên H. đang theo học năm 
thứ ba trường Võ bị. Anh gốc Bắc, di cư vào Nam năm 
54, chọn Huế làm quê hương thứ hai. Anh sống cùng 
mẹ và chị gái bên Bến Ngự. Anh hơn chúng tôi năm 
tuổi, trước đây từng học MPC rồi mới quyết định tòng 
quân. Đợt tuyển quân này là một cơ hội cho anh về 
thăm mẹ và số phận đưa đẩy để hai người gặp nhau.

 
Anh H. hiền, tính điềm đạm. Tôi chắc bạn tôi không 

chọn nhầm. Hai người có một tuần để hiểu nhau. Tôi 
nhiều lần qua nhà Cát Đằng xin cho bạn đi học nhóm, 
đi thảo luận… để rồi sau đó chở nàng lên đồi Thiên An, 
chùa Từ Hiếu hẹn hò. Trong khi hai người trò chuyện, 
tôi lặng lẽ đi dạo dưới những hàng thông hoặc ngồi đọc 
sách bên hồ Thủy Tiên để rồi sung sướng ngắm nhìn 
bạn sáng ngời trong hạnh phúc. Tình yêu làm người ta 
đẹp ra. Anh H. đưa chúng tôi về thăm gia đình. Căn nhà 
nhỏ nép mình trong một khu vườn sum suê cây trái. 
Tiếng chim sâu kêu lách chách. Bà mẹ hiền lành mừng 
rỡ đón bạn của con; người chị gái tên Hương thương 
em vô hạn, chăm anh từng ly từng tý. Tôi mừng cho 
Cát Đằng.
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Anh H. trở về Đà Lạt tiếp tục khóa huấn luyện. Nhà tôi 
trở thành địa chỉ cho hai người trao đổi thư từ. Những 
bức thư đều đặn hàng tuần. Cát Đằng có một cái hộp 
bánh CHOCOLATE hình chữ nhật. Đọc xong thư bạn 
cất vào đó và nhờ tôi giữ hộ. Cuộc tình vẫn nằm trong 
bí mật với gia đình và bạn bè. Không ai biết ngoài tôi.

 
Gần cuối năm 1971, sau khi đọc xong lá thư có cái 

insigne rồng vàng ôm kiếm thiêng, Cát Đằng có vẻ suy 
tư. Bạn ngồi trầm ngâm trên chiếc xích đu trắng nhìn 
mông lung. Tôi mở lời: “Răng đó? Giận nhau hả?”. – 
“Không, có chi mô”. Lần này, bạn cầm lá thư về chắc 
để đêm nghiền ngẩm.

Con đường đến giảng đường sáng hôm sau như dài ra 
với sự yên lặng của Cát Đằng. Giờ English Grammar 
bạn dường như không nghe lời thầy John Schaffer 
giảng. Lúc ra chơi, đứng ở khung cửa sổ nhìn xuống 
đường Lê Lợi, Cát Đằng đưa bức thư cho tôi: “An 
Nhiên đọc đi!”.Tôi liếc nhanh qua bức thư với những 
lời yêu thương nồng thắm nhớ nhung chất ngất, hơi đỏ 
mặt vì thấy mình xâm phạm chuyện riêng tư của bạn. 
A, đây rồi. Cái lý do làm bạn tôi trăn trở hai ngày nay. 
Anh H. muốn bạn tôi có mặt trong đêm Lễ trao nhẫn 
truyền thống của SVSQ năm 3 trường Võ Bị. Là răng? 
Cát Đằng đi Đà Lạt ư? Tôi không thể hình dung được 
chuyện này. Không được. Chuyện quá nghiêm trọng 
với con gái Huế, nhất là với bạn tôi, một người chưa hề 
bước chân qua đèo Hải Vân.

Ánh mắt của Cát Đằng tha thiết: “An Nhiên giúp mình 
đi. Năn nỉ mà. Cam đoan không có chi xảy ra. Mình đi 
ba ngày. Chỉ bạn mới có thể giúp mình…”. Điều gì 
khiến một người con gái dịu dàng như Cát Đằng nẫy ra 
quyết định liều lĩnh thế? Cái này gọi là sức mạnh của 
tình yêu đấy ư? Xưa nay tôi vốn dị ứng với thứ tiểu 
thuyết lãng mạn của Quỳnh Dao và hoàn toàn không tin 
vào nhan đề một cuốn truyện của Lệ Hằng “Chết cho 
tình yêu”. Không, không đựơc.

 Hai đứa không nói chuyện với nhau suốt ba ngày. 
Nhưng cái vẻ ủ dột của Cát Đằng làm tôi thương xót. 
Anh H. cũng gởi cho tôi một bức thư ngắn. Anh bảo 
chính vì xem Cát Đằng là người trăm năm nên anh 
muốn nàng có mặt trong buổi lễ trang trọng và ý nghĩa 
này. Anh chịu trách nhiệm về chuyến đi. Lòng tôi mềm 
ra. Tình yêu xét cho cùng cũng có cái lý của nó. Tôi trở 
thành kẻ đồng lõa trong cuộc hành trình của bạn.

Vậy là tôi sang nhà xin ba mạ Cát Đằng cho hai đứa 
vào Đà Nẵng ăn cưới bà chị họ. Mạ bạn tỏ ra e ngại như 
tất cả những bà mẹ người Huế. Nhưng ba bạn thoáng 
hơn, hình như ông đang vui vì mới trúng một cú affaire. 

Hơn nữa, chơi với Cát Đằng hơn mười mấy năm, gia 
đình bạn tin tưởng tôi tuyệt đối.

Ba của bạn đích thân chở chúng tôi ra bến xe. Ông 
không thể ngờ rằng khi tới Đà Nẵng, việc đầu tiên của 
chúng tôi là đến ngay Air Việt Nam trên đường Độc 
Lập. Và chuyến bay DC six đưa Cát Đằng lên thành 
phố cao nguyên lúc hai giờ chiều để lại tôi ở lại với cõi 
lòng như lửa đốt.

Ba đêm tôi ăn không ngon, ngủ không yên ở nhà bà 
chị. Tôi chắp hai tay cầu nguyện Chúa, Phật và tất cả 
các đấng siêu nhiên cho chuyến đi thuận buồm xuôi 
gió. Tôi hơi ân hận vì đã lạc lòng trước những giọt nước 
mắt của bạn. Có chuyện gì xảy ra với Cát Đằng chắc tôi 
không sống nổi...

Và chiều thứ hai tôi đã oà khóc tức tưởi khi thấy bạn 
bước ra từ chiếc Bus của Hàng không Việt Nam.

 
Nhưng quả thật, chưa bao giờ tôi thấy bạn xinh như 

vậy. Mặt Cát Đằng hớn hở như trăng rằm, môi cười rất 
tươi. Nàng ôm choàng lấy tôi, hôn lên má: - “Cám ơn 
An Nhiên. Chúng mình cám ơn bạn vô cùng”. Những 
giận hờn trong tôi đều tan biến.

Trên chuyến xe ra Huế, Cát Đằng tíu tít kể cho tôi 
bao nhiêu chuyện. Thành phố hoa, những con dốc mù 
sương, chuyến xe ngựa vòng quanh bờ hồ Xuân Hương 
và một tấm ảnh đầy ấn tượng. Dưới ánh đèn huy hoàng 
có hàng chữ Lễ trao nhẫn với hai cái dấu như hai vương 
miện, bên một cái nhẫn to được trang trí cách điệu lộng 
lẫy, bạn tôi âu yếm lồng vào tay anh H. chiếc nhẫn Võ 
Bị. Họ như đôi tân lang và tân nương trong ngày cưới. 
Mãi mãi đây là một bí mật chỉ riêng ba người biết…

Thi thoảng chúng tôi qua Bến Ngự thăm nhà anh H. 
Mẹ anh coi Cát Đằng như con dâu tương lai. Bà kể về 
tuổi thơ vất vả của anh từ khi di cư vào Nam, về lúc cha 
anh mất, về người con trai cả tên Hùng phải lưu lạc vào 
Bình Dương kiếm sống. Có những đoạn xúc động, bà 
rươm rướm nước mắt. Cát Đằng ngồi kế bên bóp nhẹ 
tay bà. Một hình ảnh dễ thương làm sao. Bà còn dạy 
cho bạn tôi cách chế biến những món ăn mà con trai 
thích như canh cua rau đay, bún chả…

 *****
Cuối năm 1972 anh H. ra trường. Anh có mười ngày 

phép trước khi về trình diện tại Sư đoàn 9 Bộ binh có 
biệt danh “Mũi tên thép”, Bộ Tư Lệnh Sư đoàn đóng ở 
Vĩnh Long,Tư lệnh là Chuẩn Tướng Trần Bá Di. Chiến 
trường miền Trung đang sôi động với chiến dịch tái 
chiếm Cổ thành Quảng Trị Đêm đêm tiếng đại bác ì ầm 
từ phía Bắc vọng về. Thành phố Huế tràn ngập màu áo 
lính rằn ri. Cát Đằng có vẻ yên tâm với sự chọn lựa này 
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dù hai người có xa nhau về không gian. Mười ngày, tôi 
phải ra sức bao biện cho bạn để họ có những giây phút 
hạnh phúc.

Rồi cũng đến lúc chia ly. Chúng tôi tiễn anh vào Nam. 
Hình ảnh cuối cùng trong mắt tôi là cảnh chàng thiếu 
úy trẻ trai cầm chặt tay người yêu nói những lời từ biệt: 
“Em cười đi. Cát Đằng cười đi cho anh yên tâm. Anh 
sẽ về với em và sẽ thưa chuyện với ba mẹ. Bạn tôi cười 
mà nước mắt hoen mi.

Như muốn làm Cát Đằng yên tâm, thư anh H. gởi 
về liên tục. Anh đóng quân ở Cao Lãnh. Anh làm Đại 
đội trưởng một đại đội trực thuộc Tiểu đoàn 3 Trung 
đoàn 14. Anh nói về một vùng đất trù phú, những người 
dân miền Nam hồn nhiên, những đồng ruộng bạt ngàn, 
những cánh đồng chó ngáp… Anh ít kể chuyện chiến 
trường, chắc để người yêu bớt lo.

Nhà ông Trưởng Ty muốn dạm ngỏ Cát Đằng trước 
khi con trai đi du học. Cô bạn tôi nói với ba mạ “Con 
chưa muốn lấy chồng” nhưng sau đó cô gặp riêng chàng 
trai và bảo “Tôi có người yêu rồi. Anh đừng mất công”. 
Tội nghiệp anh chàng cứ đứng ngẩn tò te.

Cứ thế, những lá thư nối hai niềm vui. Cát Đằng mơ 
màng dự trù với tôi về tương lai. Một ngôi nhà với ngọn 
lửa ấm và những đứa con ngoan sẽ ra đời. Ước mơ 
trong tầm tay với. Tôi chia sẻ hạnh phúc với bạn bằng 
nụ cười bao dung.

Buổi chiều hai đứa ngồi trước sân hóng gió thì một 
cánh chim sâu sa xuống trước mặt. Bạn tôi nâng nó 
lên, âu yếm vuốt ve “Tội nghiệp mày chưa. Chị nuôi 
em nhé!”. Mạ Cát Đằng đi từ nhà sau lên hốt hoảng: 
“Chim sa cá nhảy. Ăn nói bậy bạ”. Rồi bà lấy một nắm 
gạo muối tung ra sân. Bạn tôi le lưỡi “Mạ sao mê tín dị 
đoan. Thả con chim thấy tội bắt chết!”

Huế tháng chín. Mùa thu. Những trái thanh trà da 
đã rám vàng. Tôi chở Cát Đằng lên Nguyệt Biều chọn 
những trái thật ngon về cúng Rằm tháng Tám. Bạn 
không quên lựa một cặp thật đẹp để biếu mẹ anh H. 
chưng bàn thờ. Hai đứa ngồi thòng chân xuống dòng 
nước sông Hương trên bến đò Dã Viên. Trời thật đẹp. 
Nắng vàng như mật. Gió hiu hiu. Cát Đằng thở dài 
“Phải chi có anh H”. Tôi nguẩy vai “Rồi sẽ có”

 
Rẽ vào căn nhà dốc Bến Ngự. Cô bạn nhanh nhẹn 

nhảy chân sáo trên lối đi quen thuộc. Nhà vắng ngắt. 
Mùi hương trầm thoang thoảng trên bàn thờ. Chị 
Hương ngồi lặng trên ghế, nước mắt chảy quanh. Bạn 
tôi hốt hoảng: “Có chuyện chi rứa chị? Mẹ mô rồi?”. 
Chị Hương òa khóc: “Mẹ với anh Hùng đi Vĩnh Long. 
Em ơi, thằng H.”… Cát Đằng quỵ xuống đất.Tôi và chị 
Hương đỡ vội lên. Mặt bạn tái xanh, hơi thở ngắn như 

không còn sức sống. Tôi rót cho bạn một ly nước lọc 
rồi hỏi han chi tiết. Chị Hương kể cho tôi nghe trong 
tiếng sụt sịt. Anh Hùng từ Bình Dương gọi ra báo tin 
anh H. bị thương nặng trong cuộc hành quân vào mật 
khu ở quận Mỹ An, vùng Đồng Tháp Mười. Mẹ chị 
đang trên đường vào, chưa biết chi thêm. Trong bóng 
chiều chạng vạng, ba chị em ngồi yên lặng... Không ai 
đủ sức đưa tay bật ngọn đèn điện. Chao ôi! Tuần trước 
tôi vừa đưa thư cho bạn. Anh đang đóng quân ở Đồng 
Tháp. Anh kể cho bạn nghe về Gò Công - quê hương 
của bà Từ Dũ mẹ vua Tự Đức; về cam Cái Bè; về mận 
Trung Lương… Thượng đế ác nghiệt vậy sao? Anh vừa 
tròn 24 tuổi, ra trường mới chín tháng…

Không biết bằng cách nào tôi đã đưa Cát Đằng về đến 
nhà. Bạn ngồi sau tôi xiêu vẹo như một cái xác không 
hồn. Tôi nói với bác gái bạn bị trúng gió rồi đưa bạn 
vào phòng. Chân tay bạn lạnh ngắt. Đêm ấy tôi xin ở 
lại, thi thoảng lắng nghe tiếng rên rỉ đau đớn của Cát 
Đằng. Mọi ngôn ngữ trong giây phút này đều bất lực!

Nhưng nỗi bất hạnh không chỉ ngang chừng đó.Trong 
khi Cát Đằng định thưa thật với ba mạ để xin phép vào 
Vĩnh Long thì mươi hôm sau, mẹ anh H. nhắn ra anh H. 
không chỉ bị thương nặng mà còn mất tích. Cầm bằng 
như anh đã chết.Thôi còn mong chi nữa. Lần này thì 
bạn tôi quỵ ngã hoàn toàn. Nỗi đau ẩn giấu tận trong 
tim biến bạn thành một bóng ma câm lặng. Bác gái cứ 
căn vặn tôi hai đứa có chuyện chi không. Làm sao tôi 
dám trả lời. Thôi cứ đế bác tối tối thắp nhang ngoài 
cổng ngõ cầu cho con gái yêu đừng mắc “bệnh đàng 
dưới”.
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Phải sau ba tháng mẹ anh H. mới ra Huế. Bà sút gần 
bốn kí và hốc hác hẳn đi. Bà ôm lấy Cát Đằng khóc 
nghẹn “Con ơi! Bác không có duyên làm mẹ con rồi!”. 
Cát Đằng òa lên nức nở. Thôi cứ để bạn khóc cho nhẹ 
lòng. Tôi thật đau xót khi thấy đêm đêm bạn lôi tấm ảnh 
hai người trao nhẫn ra ngắm nghía.

Không hiểu sao nhà anh H. không lập bàn thờ. Có lẽ 
niềm tin của người mẹ cho rằng con mình chưa chết. 
Vâng, mất tích chưa hẳn là chết. Mắt anh sáng, tai anh 
to vậy mà. Chắc bác vẫn hy vọng một phép mầu nào 
đó chăng? Căn nhà đóng kín cửa. Mẹ anh H. vắng nhà 
luôn. Chị Hương bảo bà vào Bình Dương chơi với cháu 
nội cho đỡ buồn Khu vườn rộng thui thủi một mình chị. 
Mỗi lần ghé thăm, nhìn Cát Đằng, chị lại bệu bạo “Số 
em sao khổ thế H. ơi!”

 
Những đợt trao trả tù binh hai bên ở Lộc Ninh, Quảng 

Trị làm cho Cát Đằng hi vọng. Biết đâu anh sẽ trở về. 
Anh chỉ bị thương thôi mà. Bạn chăm chú theo dõi trên 
những tờ báo Tiền Tuyến, Sóng Thần… Nhưng tháng 
ngày qua. Niềm hi vọng hầu như đã thành tuyệt vọng. 
Bất chấp hiệp định Paris, chiến sự ngày càng ác liệt. 
Máy bay cứu thương liên tục hạ xuống bệnh viện Mang 
Cá trong Thành Nội…

Rồi Huế nháo nhác, tan tác... Rồi đất nước tang 
thương…

Ba Cát Đằng đi “cải tạo” vì bị xếp vào loại “Ngụy 
quyền”. Bạn tôi bước xuống cuộc đời.

Trải một tấm nilon ở góc chân cầu Trường Tiền, Cát 
Đằng đi bán chợ trời. Cô tiểu thư con nhà quyền quý ấy 
bây giờ phải bươn chải với gánh nặng áo cơm của cả 
gia đình. Bạn bán từng cái áo nhà binh cho người đi lao 
động, vài cái lon Guigoz tiện cho người đi thăm nuôi, 
những chiếc áo dài cũ của vợ các sỹ quan một thuở huy 
hoàng, gói thuốc lá Tam Đảo nặng mùi khét lẹt cho đến 
cái chén kiểu, ly tách sang trọng một thời vang bóng... 
Nhìn bạn đếm từng hào tiền Bắc sau buổi chợ , tôi chảy 
nước mắt. Nhưng một nửa đất nước đều như thế, biết 
làm sao.

 
Thi thoảng nhờ em gái Hoàng Lan coi hàng, chúng tôi 

lên Thiên An quét lá thông về làm chất đốt. Củi cũng 
phải mua bằng tem phiếu mà gia đình chúng tôi làm gì 
có đặc quyền đặc lợi ấy. Sau khi nhét đầy lá vào hai bao 
tải, chúng tôi ngồi dựa gốc cây nghỉ mệt. Cát Đằng âu 
sầu đưa mắt nhìn chung quanh.Tôi biết trong đầu bạn 
đang nghĩ về những kỷ niệm xưa. Cũng nơi này, ngày 
ấy có một cặp tình nhân thật đẹp đang nắm tay nhau đi 
dưới rặng thông. Cảnh đấy người đây nhưng một người 

đà khuất bóng. Tôi không dám gợi lên điều gì với bạn. 
Mọi chuyện cứ như là một giấc mơ nhưng mỗi sáng 
mai thức dậy lại phải đối mặt với sự thật kinh hoàng.

Thành phố tăm tối hẳn đi. Mới 8 giờ tối điện đã cúp. 
Những chiếc Honda đổi chỗ cho giai cấp cán bộ. Huế 
xuất hiện xe đạp thồ. Những khuôn mặt đau khổ nhếch 
nhác. Những câu ca dao hiện đại được thầm thì chuyền 
miệng. Những bài hát được chế biến bi hài. Người ta 
nhắc lại câu nói mười bốn chữ bất hủ của Tổng thống 
Nguyễn Văn Thiệu. “Rồi cứ thế ni mãi răng???” Mạ 
tôi ngữa mặt than trời rồi chặt hết những cây mai vàng 
thay vào mấy luống khoai lang cứu đói!

 
Bốn năm sau, ba Cát Đằng chết trong tù vì sức tàn 

lực kiệt. Mạ bạn khô nước mắt đi thăm mộ chồng ngoài 
Thanh Hóa. Một mô đất trơ trọi trong rừng được đánh 
dấu bằng viên đá xanh lớn. Còn đâu người đàn ông khả 
kính trụ cột gia đình. Tóc bà bạc trắng. Cái lúm đồng 
tiền xưa kia đã trở thành ngoặc đơn rồi ngoặc kép.

 
Từ nước ngoài người con trai yêu Cát Đằng ngày đó 

xuất hiện như một vị cứu tinh. Anh ta gởi về giúp gia 
đình bạn những xấp vải, những gói thuốc tây, những 
đồng đô la được khéo léo nhét trong hộp sữa… Tất cả 
chỉ nhằm một mục đích chinh phục tình yêu của người 
con gái Huế mà anh ta say đắm. Mạ bạn tha thiết khẩn 
nài “Con ơi! Thằng đó nó tốt, lại hiền lành, con nhà 
trí thức. Lấy hắn con cũng sướng mà các em cũng đỡ 
khổ... Với lý lịch này thì nhà mình không ngóc đầu lên 
được. Con chỉ có nước lấy anh xe thồ hoặc ông nông 
dân mà thôi”. Bạn tôi gục mặt vào hai bàn tay khóc 
nghẹn. Phải chăng bạn đang nghĩ đến một Thúy Kiều 
hiện đại?

Tôi khuyên Cát Đằng: Mọi chuyện đã trở thành quá 
khứ. Anh H. mất rồi. Đã gần 7 năm. Bạn đâu phải là kẻ 
phụ tình. Trong hoàn cảnh này đôi khi phải thực tế. Bạn 
yên lặng gật đầu

Mọi chuyện được thu xếp nhanh chóng. Bà mẹ chú 
rể từ nước ngoài trở về. Một vài lễ nghi cần thiết trong 
buổi giao thời. Và xúc tiến giấy tờ bảo lãnh.

Tôi đưa Cát Đằng lên thăm chị Hương lần cuối. May 
sao lại gặp mẹ anh H. từ Bình Dương trở về Bác bảo 
có thể bác sẽ vào trong đó ở hẳn. Bác ôm vai bạn tôi: 
“Bác mừng cho con. Biết tin này ở đâu đó chắc H. vui 
lắm”. Trên bàn thờ vẫn chưa có ảnh của anh. Ghê gớm 
thay lòng tin của người mẹ. Bạn tôi xin phép được lạy 
trước bàn thờ ba lạy và nhét vào túi mẹ anh H. chút vốn 
liếng còm cỏi. Nước mắt người mẹ ứa ra tràn trề. Bà 
khẽ kêu “H. ơi!
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 Trước khi xuất cảnh, Cát Đằng đến nhà tôi ngủ lại 
một đêm. Bạn đem theo cái hộp bánh CHOCOLATE 
chứa những bức thư của hai người, tấm ảnh trao nhẫn 
được đặt lên trên. Cát Đằng bảo tôi “An Nhiên là một 
chứng nhân quan trọng trong mối tình lớn của mình. 
Mình không thể mang theo kỉ vật quý giá này. Bạn giữ 
giúp mình cho đến lúc nào còn có thể”. Tôi cất vào tủ 
sách, lòng ngậm ngùi thương bạn.

 
Thời gian qua, Cát Đằng đã có một gia đình êm ấm. 

Ông chồng thành đạt, hai con một trai một gái xinh 
xắn. Cả hai đang định cư ở thành phố Denver, tiểu bang 
Colorado. Tôi mừng cho bạn.

Cuối cùng, một cô gái ngoan hiền như bạn tôi nhất 
định phải được sung sướng. Qua những cuộc trò chuyện 
từ nước ngoài, tôi tránh gợi chuyện ngày xưa.

Tôi cũng đã có gia đình. Một ông chồng do bàn tay số 
mệnh sắp đặt. Một ông chồng yêu vợ thương con nhưng 
vô tâm. Tôi cũng chẳng bao giờ hé môi về chuyện bạn 
mình…

 
Ngày mai, gia đình tôi sẽ vào Nam lập nghiệp. Mở tủ 

sách, tôi cầm cái hộp bánh cũ. Những bức thư nhuốm 
màu thời gian nhưng tấm ảnh vẫn còn rất rõ. Ôi! Nụ 
cười hạnh phúc của cả hai người.

Tôi không thể đem chúng theo. Đốt thì tôi không nỡ. 
Suy đi tính lại, tôi quyết định đem lên nhà chị Hương, 
nhờ chị đặt trên bàn thờ anh H. Không còn gì để hy 
vọng về anh nữa rồi.

 Căn nhà vẫn như xưa dù thời gian có làm nó già 
và cũ kỹ hơn. Tiếng chim sâu vẫn kêu lách chách trên 
những vòm cây xanh. Tôi dựng chiếc xe vào gốc ngọc 
lan, lòng bùi ngùi. Kỷ niệm ngày xưa ùa về trong ký 
ức. Một chiếc xe lăn trên hàng hiên. Tôi trách mình đã 
lâu không thăm mẹ anh. Cuộc sống bận rộn với cơm áo, 
gạo tiền làm mình trở thành người có lỗi.

Tôi tự nhiên đẩy cửa vào phòng khách khép hờ. Một 
người đàn ông nằm trên ghế sofa, tay cầm cuốn sách, 
chiếc chăn mỏng đắp ngang thân, phía bên dưới là 
một… khoảng trống. Anh ngước nhìn lên. Có phải tôi 
đang mơ? Đôi mắt ấy, gương mặt ấy… Đúng là anh H. 
Anh cất tiếng “An Nhiên đấy ư em?”. Tôi bàng hoàng, 
ngơ ngẩn.

Vâng, anh H. Anh bị thương nặng nhưng không chết. 
Trong cuộc hành quân của Tiếu đoàn vào mật khu 
Đồng Tháp Mười, đại đội của anh sa vào ổ phục kích. 
Môt mảnh B40 đã bay vào lưng anh, chạm ngay cột 
sống. Anh được đưa về quân y viện Phan Thanh Giản, 
Cần Thơ. Bác sỹ cho biết mảnh đạn đã làm đứt dây thần 

kinh tủy sống dẫn đến khả năng bại liệt suốt đời. Trong 
cái đau đớn tận cùng của thể xác, anh vẫn nghĩ đến Cát 
Đằng. Không thể gắn số phận bất hạnh của mình đối 
với người yêu, anh cắn chặt răng bảo mẹ báo tin với 
Cát Đằng là mình bị mất tích. Và người mẹ đã làm theo 
lời anh…

Từ Cần Thơ, anh được chuyển vể Tổng y viện Cộng 
Hòa. Các bác sỹ và y tá tận tâm chăm sóc anh. Vết 
thương bên ngoài tạm ổn, anh sang Trung tâm phục 
hồi chức năng. Mẹ già theo sát anh từng bước. Đó là lý 
do khiến bà bảo với Cát Đằng mình vào Nam sống với 
người anh cả.

Sau ngày 30 tháng 4, tất cả thương binh nặng nhẹ 
đều bị tống ra đường. Anh về Bình Dương nương tựa 
nhà anh Hùng. Vết thương không còn được quân y viện 
chăm sóc, lâu ngày bị hoại tử và hai chân anh bị tháo 
khớp tới gối. Mẹ già mất, Cát Đằng đã đi xa, anh quyết 
định về Huế sống phần đời còn lại bên người chị gái 
thương yêu. Gần mười mấy năm nay anh sống nhờ 
vào sự cưu mang, đùm bọc của các khóa Võ Bị ở nước 
ngoài, những chiến hữu cùng đơn vị và một số anh em 
còn kẹt lại ở quê nhà... Cao quý thay tình nghĩa đồng 
môn của những chàng trai cùng trường Mẹ! Anh cũng 
tự ôn kiến thức để dịch thuật, để luyện thi cho các học 
sinh nghèo vào Đại học. Cụôc sống không đến nỗi thấy 
mình là người vô dụng.

Cầm xấp thư và tấm hình, anh H. trầm ngâm bảo tôi: 
“Anh cám ơn An Nhiên. Cố vật đã tìm về cố chủ. Cứ để 
cho Cát Đằng nghĩ rằng anh đã chết. Đó chính là tình 
yêu của anh giành cho cô ấy”. Anh nâng chiếc nhẫn có 
viên hồng ngọc trên ngón tay áp út, âu yếm hôn vào 
nó. Chiếc nhẫn năm xưa, Cát Đằng đã lồng vào tay anh 
trong đêm Lễ trao nhẫn trên Vũ đình trường.

Một cơn gió lạnh thoảng qua. Mùa Đông đã về trên 
thành phố.

 
Hương Thủy
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Những gì đã xảy ra trong tháng tư năm 1975, 
những ngày tháng hỗn loạn kinh hoàng trời long 

đất lở, ngày tự do sụp đổ đổi đời tận thế đó phải được 
mỗi người trong hàng chục triệu người ghi chép để 
truyền lại hậu thế mai sau. Bởi vì lịch sử của một dân 
tộc trong một giai đoạn nào đó, đâu có gì sống động 
trung thực hơn những câu chuyện được kể lại của nhiều 
người…

Tôi quen biết Alan Carter, trưởng phòng thông tin và 
thư viện của tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn, như một tình 
cờ văn chương định mệnh. Tại một buổi nói chuyện với 
đề tài “Những người yêu thơ” tại thư viện Hoa Kỳ ở 
Sài Gòn, tôi đề cập đến câu chuyện Tổng Thống John 
F. Kennedy. Ông Kennedy, là một người đẹp trai, một 
Tổng thống yêu thơ nhất trong các vị Tổng thống, bên 
cạnh ông thường có những tập thơ để ông đọc giải trí sau 
những giờ đau đầu nhức óc giải quyết công vụ. Ông rất 
say mê những tác phẩm văn chương của nhà thơ Robert 
Frost. Năm 1960, trong ngày lễ nhậm chức Tổng thống, 
ông mời cho bằng được nhà thơ Robert Frost đến đọc 
một trong những bài thơ hay của thi sĩ như là một tiết 
mục trong chương trình lễ đăng quang nầy. Ở Việt nam 

ta, vua Tự Đức là một thi sĩ, nhưng không biết vua Tự 
Đức có mời các vị Tùng Thiện Vương, Tuy Lý Vương 
đọc thơ trong ngày lên ngôi, tôi có nhờ học giả Tam Ích 
lục tìm tài liệu, nhưng câu hỏi chưa được trả lời thì giáo 
sư Tam Ích đã treo cổ, đạp chồng sách kê cao làm chỗ 
đứng, vĩnh biệt ra đi…

Nhà thơ Robert Frost qua đời vào đầu năm 1963, thọ 
88 tuổi. Ngày 26 tháng 10 năm 1963, đại học Amherst 
ở tiểu bang Massachusetts khánh thành một thư viện 
mới lấy tên thư viện Robert Frost để kỷ niệm nhà thơ 
vừa quá cố; Tổng thống Kennedy đã được mời đến để 
đọc một diễn văn nói về thi ca và quyền lực, trong đó 
có những câu:

- Poet saw poetry as the means of saving power from 
itself (Thi sĩ đã thấy thi ca như là những phương tiện 
của bảo tồn sức mạnh tự chính nó)

- When the power corrupts, poetry cleanses. (Khi 
quyền lực thối nát đồi bại, thi ca làm sạch tẩy uế.)

- At bottom, poet held a deep faith in the spirit of 
man. (Từ đáy sâu thẳm thi sĩ đã giữ một niềm tin sâu xa 
vào tinh thần của con người.)

Đây là một bài diễn văn cuối cùng đầy ý nghĩa văn 

Ngày bỏ nước 
ra đi 

Huy Lực Bùi Tiên Khôi



30 Tháng 4, 1975 - 201973

chương sâu xa nhất của Tổng thống Kennedy; và 27 
ngày sau, Robert Frost đã đón Kenney về cõi thơ đời 
đời, khi ông Kennedy bị ám sát chết tại thành phố 
Dallas vào ngày 22.11.1963.

Ông Alan Carter rất thích thú về câu chuyện của tôi 
trình bày; và từ đó chúng tôi làm bạn sách vở với nhau. 
Carter tặng tôi hai tác phẩm của William Faulkner, hai 
truyện dài đã đưa Faulkner lãnh giải Nobel văn chương 
năm 1949; tôi tặng Carter quyển “Cuộc đời của bác sĩ 
Arrowsmith” bản dịch việt văn tác phẩm của nhà văn 
Hoa kỳ Sinclair Lewis được giải thưởng văn chương 
năm 1930. Ông Carter vô cùng thích thú khi biết được 
độc giả Việt Nam đã thưởng thức văn chương Hoa kỳ 
trong một thời gian lâu dài hơn ông tưởng, trước khi 
người Mỹ ồ ạt đến Việt nam.

Alan Carter có bộ râu tuyệt đẹpphảng phất giống như 
nhà văn Ernest Hemingway được giải thưởng Nobel 
văn chương năm 1954 với cuốn “The old man and the 
sea”. Khi tôi bắt đầu dịch cuốn “Lão ngư ông và bể cả” 
được vài trang, thì một hôm Carter đem tặng tôi bản 
dịch ra Việt văn cuốn sách nay vừa mới in xong, và hể 
hả khoe rằng ông biết sinh hoạt văn chương Việt nam 
hơn cả tôi, để đáp lễ tôi biết chuyện Kennedy yêu thơ 
hơn cả ông, một nhà ngoại giao văn hóa Hoa kỳ.

Những ngày kinh hoàng tháng tư năm 1975, bộ râu 
của Carter bạc trắng ra xác xơ thêm mỗi lần gió nổi. 
Trong giai đoạn lịch sử nguy kịch hấp hối, Toà Đại sứ 
Hoa-kỳ lãng quên con người văn hoá, những ưu tiên di 
tản do ông đề nghị như gió nhẹ ngoài tai. Cuộc kết thúc 
đã rõ ràng, không còn gì nữa, ông không còn giúp ai 
được nữa, kể cả một số đông nhân viên cộng sự với ông 
trong cuộc di tản sống chết nầy. Cơ hội chỉ có một lần 
mà ông bất lực buông xuôi, không bao giờ nữa, never 
more… never more… Tôi không biết ông đang phân 
trần với tôi, hay là ông đang đọc bài thơ “The Raven” 
“Con quạ” của thi sĩ Edgar Poe với điệp khúc “never 
more” lập lại đến 11 lần ở cuối mỗi đoạn!

Và lần cuối cùng gặp nhau đó, ông Carter cho biết: 
khi đài phát thanh quân đội Hoa-kỳ gởi đến thính giả 
câu: “Mother wants you to call home” (Mẹ muốn bạn 
gọi về nhà) và tiếp liền sau đó bản nhạc “I am dreaming 
of a white Christmas” (Tôi đang mơ một lễ Giáng sinh 
trắng xoá) do ca sĩ Bing Crossby hát vang lên, đó là tín 
hiệu cuộc di tản toàn diện bắt đầu…

Alan Carter đã không giúp được tôi, đó là một trong 
30 cơ hội chuẩn bị vượt thoát ra đi với 30 tên người 

quen biết thân thích cùng 30 địa chỉ số điện thoại ghi 
chép rõ ràng trên giấy để từng ngày liên lạc theo dõi. 
Lòng tôi quặn thắt đau nhói gạch bỏ cơ hội thứ 28 Alan 
Carter, như đã gạch bỏ từ cơ hội thứ nhất đến cơ hội thứ 
27 trong mấy ngày trước đây. Nhưng tin tức Carter cho 
đã giúp tôi một chút hy vọng mong manh để bấu víu 
vào hai cơ hội cuối cùng…

Trước năm 1975, trong nhiều lần công du Đài Loan 
tôi quen biết một nhân vật, ông Hồ Liên, một đại tướng 
trong quân đội của Tổng thống Tưởng Giới Thạch, một 
học giả tâm lý học, một lý thuyết gia về chiến tranh tâm 
lý, một người nghiên cứu lịch sử chiến tranh và ông còn 
làm thơ nữa.

Một lần ông hỏi tôi:
- Trong lịch sử Trung Hoa đời Tống có một vị tướng 

Việt Nam dám đem quân sang đánh Trung Hoa ở Quảng 
Tây, Nam Ninh, giết chết Đô giám Quảng Tây, chiếm 
thành Ung Châu tiêu diệt hơn 5 vạn quân Tàu. Vị tướng 
Việt Nam đó rất được Tể tướng Vương An Thạch nổi 
tiếng đời Tống nể vì, nghe nói vị tướng Việt Nam đó là 
một thi sĩ?

Tôi hãnh diện cho ông biết đó là anh hùng Lý Thường 
Kiệt, vì sau thảm bại trên chính lãnh thổ Trung Hoa, 
năm 1076 Tể tướng Vương An Thạch chỉ thị cho các 
tướng Quách Quì, Triệu Tiết đem đại binh sang đánh 
phục thù. Tại bến cửa sông Như Nguyệt, quân hai bên 
xáp chiến vô cùng ác liệt dữ dội, Lý Thường Kiệt sai 
người giả làm thần nhân, đêm khuya cất lời ca sang 
sảng hùng khí bốn câu thơ đã làm phấn khởi nức lòng 
ba quân và đã đẩy lui được binh Tống:

Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên phận định tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm?
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư!

Thoát dịch ra Việt văn:
Nước Nam sông núi, vua Nam ở
Phân định rõ ràng theo sách trời
Vì sao giặc nghịch sang xâm phạm?
Nếu cứ làm, chuốc bại tả tơi!

Tôi đã gửi tặng ông Hồ Liên nguyên bản bài thơ bằng 
Hán Văn và bản dịch tiểu sử của anh hùng Lý Thường 
Kiệt, ông vô cùng cảm kích và trong một bài ông viết 
đăng báo nói về sức mạnh của thi ca ông có kể chi tiết 
lý thú về vị anh hùng đất Việt phương Nam nầy.
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Ngày 5 tháng 4 năm 1975 lúc 11 giờ 50 tối, Tổng 
thống Tưởng Giới Thạch qua đời, cả đảo Đài Loan buồn 
thảm nức nở đau thương. Ngày 18 tháng 4 năm 1975, 
một buổi lễ truy điệu đơn giản tại tòa Đại sứ Trung Hoa 
Dân quốc ở đường Hai Bà Trưng Sài Gòn, tôi đến tham 
dự và gặp lại ông Hồ Liên hiện làm Đại sứ Trung Hoa 
Dân quốc tại Việt Nam Cộng Hoà. Sau buổi lễ, ông mời 
tôi vào văn phòng và cho biết tình hình quân sự tại Việt 
Nam Cộng Hòa hiện nay cũng giống như Trung Hoa 
Dân Quốc năm 1949; sự hỗn loạn tâm lý cực kỳ nguy 
hiểm kéo theo sự sụp đổ nhanh chóng từng phần lãnh 
thổ như những con bài domino đè bẹp ngã chồng chất 
lên nhau. Trung Hoa lục địa đất rộng dân đông phải mất 
nhiều tháng, còn Việt Nam Cộng Hoà thì quá nhỏ.

Những lời nói của ông làm cho tôi khó thở nghẹn 
ngào. Sau đó ông cho biết thêm: Chính phủ Trung Hoa 
Dân Quốc biệt phái hai chiếc tàu sẽ đến hải cảng Vũng 
Tàu để giúp di tản những người Trung Hoa liên hệ, và 
ông ký giấy giữ 5 chỗ cho vợ chồng và ba đứa con tôi. 
Khi đứng lên đưa tiễn tôi ra về, nhìn vẻ thất thần trên 
khuôn mặt mất ăn mất ngủ vài tuần nay của tôi, ông Hồ 
Liên ái ngại, thành thật và quyết tâm giúp đỡ hơn:

- Có thể hai chiếc tàu Trung Hoa đến quá trễ và tôi 
muốn giúp ông một việc nữa, một việc cuối cùng. Sáng 
ngày 25-4-1975 tôi sẽ đáp máy bay về nước, chiều ngày 
25-4-1975 tòa Đại sứ Trung Hoa sẽ vĩnh viễn đóng cửa, 
tôi cho ông mượn chiếc xe Đại sứ của tôi, chiếc xe 
ngoại giao đoàn có thể chạy đến bất cứ nơi nào kể cả 
trong giờ giới nghiêm… Đó là tất cả những gì người 
bạn Trung Hoa của ông có thể làm được. Chúc ông may 
mắn…

Và quả thật tôi đã có một chút may mắn trong cơ 
hội vượt thoát cuối cùng thứ 30, trước khi ca sĩ Bing 
Crossby cất tiếng hát “Tôi đang mơ một mùa Giáng 
Sinh tuyết trắng” để báo hiệu cuộc di tản toàn diện bắt 
đầu, thì đại úy Kroll gọi điện thoại bảo tôi vào ngay phi 
trường Tân Sơn Nhứt vào chiều ngày 27-4-1975.

Nguyễn thị Kim Oanh, cô em vợ tôi, có bằng B.S 
nhân viên phái bộ quân sự Hoa kỳ (viết tắt là D.A.O), 
trước khi ra đi đã nhờ đại uý Kroll giúp đỡ gia đình tôi 
vượt thoát bằng các chuyến bay quân sự Hoa-Kỳ. Nhờ 
chiếc xe của đại sứ Hồ Liên, gia đình tôi vượt qua cổng 
gác phi trường Tân Sơn Nhứt một cách dễ dàng. Nhưng 
đại uý Kroll hoãn ưu tiên của gia đình tôi, yêu cầu xe 
chúng tôi quay về nhà, chờ những chuyến bay sau.

Ngày hôm sau, ngày 28-4 lúc 4 giờ chiều, chúng tôi 

đang xem trực tiếp vô tuyến truyền hình buổi lễ bàn 
giao giữa Tống thống ra đi Trần Văn Hương và tân 
Tổng thống Dương Văn Minh, thì chuông điện thoại 
reo vang, đại úy Kroll yêu cầu gia đình tôi vào ngay phi 
trường Tân Sơn Nhứt. Bầu trời tối sẫm, mưa đầu mùa 
rả rích, tôi quỳ lạy song thân tôi vừa mới di tản từ Quy 
Nhơn vào, rồi dìu ba đứa con, tôi cùng vợ lên xe hối 
hả ra đi. Mẹ tôi dầm mình trong cơn mưa, chạy theo 
đưa tiễn, nước mắt nhiều hơn nước mưa đẫm ướt trên 
khuôn mặt nhăn nheo khô héo của người…

Đường phố Sài Gòn chiều ngày 28-4 là cảnh cực kỳ 
hỗn loạn của ngày tận thế, mọi người bất chấp chỉ với 
một mục đích sống còn. Phải mất hơn một giờ rưỡi 
đồng hồ, xe chúng tôi mới đến cổng gác Tân Sơn Nhứt 
với hơn một trung đội quân cảnh Việt Mỹ, họ chận tất 
cả mọi xe dân sự không cho vào phi trường. Tôi thấy 
một số nhân vật trong Hội đồng nội các không có nhân 
viên hộ tống, xe họ bị chận lại và đuổi ra về. Khi gia 
đình chúng tôi trên xe đại sứ Trung Hoa được nhanh 
chóng chạy vào tới khu Air America, sát phi đạo thì 
những chiếc máy bay cộng sản trút bom xuống phi 
trường. May mắn thay gia đình chúng tôi thoát hiểm, 
chỉ cách chỗ chúng tôi không đầy 100 thước, tôi thấy 
vài chiếc máy bay C47 bị phá hủy hư hại hoàn toàn.

Vào xẩm tối, tôi bắt tay anh Bảy Điện, người tài xế 
đã đến lấy xe tại Tòa Đại sứ Trung Hoa chiều ngày 25-
4, và trong ba ngày qua anh đã ở luôn trong xe, việc 
cơm nước do Kim Yến vợ tôi cung cấp, anh bất chấp 
sự sôi sục hỗn loạn của tình thế, quyết tâm giúp đỡ tôi. 
Anh đúng là một người bạn thật sự cần thiết vì cả vợ 
chồng tôi lúc đó không lái xe và cần thiết thật sự một 
người tài xế trung thành. Anh là người công giáo, công 
chức ngạch tài xế lâu năm, đã lái xe cho Tổng trưởng 
bộ Ngoại giao, tôi là chức vụ thấp nhất anh lái xe đưa 
rước. Sự vui vẻ bình tĩnh giúp đỡ trong ba ngày cuối 
cùng của anh đã làm phong phú cuộc sống của tôi quá 
nhiều…

Chúng tôi ôm nhau, biết nhà tôi luôn luôn cầu Phật, 
anh nói:

- Trời Phật sẽ giúp ông bà. Tôi sẽ cầu nguyện Chúa 
phù hộ ông bà. Vĩnh biệt…

Rồi anh lên xe, nhìn chúng tôi làm dấu thánh giá và 
nói theo:

- Bây giờ tôi làm đại sứ Trung Hoa lái xe ra về!
Giây phút cuối cùng anh còn dạy tôi thêm một bài 

học: trong mọi hoàn cảnh, kể cả tình trạng thê thảm bi 
đát nhất, hãy cố gắng giữ một tình thần lạc quan hài 
hước, một nụ cười…
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Chín giờ tối ngày 28-4, đại uý Kroll cho tôi biết 
chuyến bay đưa gia đình tôi sang Phi Luật Tân sẽ cất 
cánh vào lúc 4 giờ 30 sáng ngày 29-4. Lúc bấy giờ tôi 
thấy khoảng gần hai ngàn người Việt Nam trong những 
ngôi nhà và sân thể thao của cơ sở phái bộ quân sự Hoa 
Kỳ. Sự an ninh trật tự được một trung đội thủy quân lục 
chiến Mỹ trang bị đầy đủ đảm nhận làm chúng tôi vững 
dạ an tâm. Nhưng những thử thách chết người vẫn chưa 
buông tha cho gia đình tôi.

Suốt cả đêm máy bay lên xuống không ngừng, tiếng 
máy bay gầm thét, tiếng đạn pháo từ xa vọng lại, cầu 
không vận hối hả tiếp diễn. Tôi nhìn theo những chiếc 
máy bay C130 đi lại trên bầu trời, tinh thần căng thẳng 
tột độ, không sao chớp mắt được. Bốn giờ 30 phút sáng 
29-4, chuyến bay của gia đình tôi dự định cất cánh, thì 
đúng 4 giờ thần chết đã phũ phàng oái ăm đến sớm đổ 
ập xuống, tán đỡm kinh hồn.

Hàng trăm hỏa tiễn, hàng ngàn đạn đại bác 130 ly 
đinh tai nhức óc xé bầu trời, mưa lửa vào phi trường 
Tân Sơn Nhứt và cơ sở quân sự DAO. Tôi xô vợ con tôi 
xuống một cái hố cạn, sâu chừng năm bảy tấc, bên cạnh 
sân thể thao DAO. Các con tôi quá hãi hùng khóc ré 
lên, tôi bảo chúng lấy tay bịt tai, nằm cúi đầu sát xuống, 
còn tôi và vợ tôi mỗi người nằm đè lên chúng. Thật lạ 
khi cái chết sát kề, tôi không còn biết sợ là gì nữa, mở 
mắt nhìn chung quanh.

Ngoài xa một kho xăng của phi trường trúng đạn, bốc 
cháy khói đen đặc quánh bốc lên trên bầu trời, xen lẫn 
những đóm lửa tròn, những tia lửa đạn pháo cày nát 
không trung, tiếp theo những tiếng nổ trời long đất lở. 
Rồi lửa ngùn ngụt cháy lan nhanh. Một quả đạn nổ sát 
chiếc máy bay C130 đang đỗ trên phi đạo, tôi thầm 
nghĩ đó là chiếc máy bay đã sẵn sàng cho chuyến bay 
của gia đình tôi cất cánh lúc 4giờ 30 phút; giờ máy 
bay bị hư méo giống như một vật bằng nhôm bị bóp 
nát. Một trạm gác tại khu vực DAO cách chỗ tôi nằm 
không xa, hai người lính Mỹ nằm chết ngay do những 
đạn pháo ban đầu. Gần hơn, một người đàn bà nằm chết 
vì bị bức tường đè sập, trong lúc hàng trăm người Việt 
nam tán loạn bị khói lửa bom đạn lùa đi. Trong cơn bão 
lửa sấm sét bom đạn của ngày tận thế, tôi không còn 
đủ sức quan sát nữa, bèn bịt tai nhắm mắt lịm dần đi…

Tờ mờ sáng ngày 29-4, tôi đỡ các con tôi ngồi dậy, 
những thây người chết đã được khiêng đi, chỉ còn lại 
cảnh điêu tàn đổ nát. Đây đó những đám cháy nhỏ vẫn 

còn đang bốc khói. Số người Việt Nam ở lại tại sân thể 
thao cơ quan quân sự DAO lúc bấy giờ còn khoảng vài 
trăm và đến trưa chỉ còn lại hơn 60 người. Một điều đặc 
biệt thấy rõ là không còn bóng dáng một quân nhân Mỹ 
nào, ngoại trừ một người Mỹ dân sự bên bàn điện thoại 
truyền tin. Tôi tiến đến bên cạnh ông ta:

- Thưa ông, chúng tôi có thể chờ đợi ở đây để được 
lên máy bay ra đi?

- Xin lỗi, tôi không biết, tôi chỉ được lệnh ngồi giữ 
điện thoại nầy. Đó là D day, ngày dài nhất ngày định 
mệnh của đời tôi. Đến trưa các con tôi đói lả, chúng 
đã không ăn uống gì từ chiều hôm trước, cùng lúc đó 
Touneh Hàn Thọ, Phó Tổng Thơ ký Bộ Phát Triển Sắc 
Tộc, người bạn dân tộc thiểu số, nhà ở gần nhà tôi, Thọ 
vừa từ Sài Gòn lái xe đến mời gia đình tôi cùng ra về. 
Các con tôi leo lên xe, vợ tôi thấy như vậy là hợp lý, 
nhưng chần chờ đợi ý kiến của tôi. Tôi lấy sáu tập thơ 
đã xuất bản từ trong hành lý mang theo, ôm vai vợ tôi 
nghẹn ngào:

- Nếu em muốn, em có thể cùng các con ra về. Anh 
sẽ ở lại đây, nếu đi được thì sống còn. Anh không biết 
quyết định nào là đúng cho các con, nhưng ở lại đây với 
mấy quyển sách là hy vọng duy nhất cho đời anh.

Tội nghiệp cho vợ tôi, nàng và các con không thể bỏ 
tôi chết ở đây một mình. Đến 4 giờ chiều ngày 29-4, tôi 
mệt nhọc đói lả, tinh thần suy sụp kiệt sức, hy vọng dần 
dần tan biến đi theo bước chân của mặt trời từ từ xuống 
thấp phía tây. Tôi không còn đủ sức ngồi nữa, nằm dài 
ra trên đất, đầu gối lên chiếc xách tay nhỏ đựng mấy 
tập thơ, mắt hướng về người Mỹ dân sự ngồi gác điện 
thoại, cách chỗ tôi nằm khoảng năm sáu thước. Hơn 
bốn giờ chiều tôi mệt lả dần dần mê đi và tôi mơ hồ 
thấy người Mỹ dân sự ngoắc tay vẫy gọi.

Trước khi nhắm mắt hẳn, tôi thì thào nói với vợ tôi 
đang ngồi bên cạnh:

- Anh thật sự hôn mê rồi, anh thấy người Mỹ vẫy tay 
gọi anh…

Vợ tôi nhìn theo, lớn giọng la lên:
- Nó vẫy tay mời gọi anh đó, anh không mơ đâu.
Tôi chậm chạp tiến đến chỗ hắn ngồi. Người Mỹ dân 

sự đứng dậy bắt tay tôi:
- Các anh sẽ được di tản bằng máy bay trực thăng. 

Hãy bảo nhau dọn sạch nơi nầy.
Nghe đến đây, tiềm năng và sức sống trong cơ thể 

tôi bừng bừng nổi lên hồi phục. Tôi cùng với vài chục 
thanh niên còn nấn ná ở lại, trong đó có cả Hàn Thọ đã 
nghe theo quyết định của tôi, chúng tôi dầm mình trong 
mưa nỗ lực cất dọn thành đống cao hàng trăm chiếc va-
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li Samsonite của những người chạy tán loạn đêm qua 
bỏ lại, trong đó chất chứa biết bao sự nghiệp, tâm sự, kỷ 
niệm của đời người…

Hơn 5 giờ chiều ngày 29-4, sân thể thao tại căn cứ 
quân sự DAO đã được dọn ũi sạch sẽ bằng phẳng, sau 
đó một tiểu đội thuỷ quân lục chiến Hoa kỳ trang bị 
toàn tiểu liên với đạn quấn đầy mình, từ máy bay trực 
thăng đổ xuống bảo vệ bãi đáp, theo đội hình chiến 
đấu. Khoảng nửa giờ sau, bốn chiếc trực thăng Chinook 
CH 53 đầu tiên đáp xuống sân thể thao căn cứ quân 
sự DAO và bốc đi những người từ tòa Đại sứ Hoa Kỳ 
hoặc những địa điểm tập trung khác do những chiếc xe 
buýt ào ạt chở đến. Rồi từng đợt bốn chiếc trực thăng 
Chinook đáp xuống, hối hả bay lên, cầu không vận 
bằng trực thăng rầm rộ ào ạt quay cuồng… Chúng tôi 
vô cùng lo lắng sốt ruột, sợ lại trễ, sợ tai họa lại giáng 
xuống… Mãi đến đợt thứ bảy, hơn 60 người cuối cùng 
còn lại tại sân thể thao căn cứ quân sự DAO, mới đến 
lượt ra đi…

Máy bay trực thăng Chinook CH 53 là một loại máy 
bay trực thăng lớn, hai cánh quạt ở đầu và đuôi, thường 
có thể vận tải 50 quân nhân Mỹ hoặc 60 người Việt 
Nam. Khi bốn chiếc máy bay cùng hạ xuống trong một 
sân thể thao hẹp, tám cánh quạt quay tít tạo ra một trận 
bão với sức gió 130 cây số một giờ. Tôi đã nhìn thấy 
một vài phụ nữ ốm yếu và trẻ em bị cuốn đi, nhưng nhờ 
sự dũng cảm tận tâm của binh sĩ Hoa kỳ, cuối cùng họ 
cũng được lôi vào trong lòng Chinook. Khoảng cách 
vài chục thước, nhưng dường như con đường dài vô 
tận cho ba đứa con tôi từ 6 đến 11 tuổi. Tất cả hành lý 
mang theo đều quăng bỏ lại, tôi ngồi xổm tiến lên theo 
kiểu ếch đi, đẩy hai đứa con trai đang bò bằng hai tay, 
chậm chạp từng thước một. Khi ra đi, tôi cho hai đứa 
con trai mặc đồng phục Hướng Đạo vì nghĩ rằng nếu 
chúng có bất hạnh chết đi, cũng được chết trong can 
đảm danh dự. Giờ thì cơn lốc 130 cây số một giờ đánh 
tơi tả bộ đồng phục ngắn, mong manh. Năm phút trôi 
qua, mà gia đình tôi tiến được chừng mười thước, trong 
lúc tất cả hơn 60 người hành khách khác đã vào lọt 
trong phi cơ. Nước mắt lưng tròng, tôi hoảng hốt tuyệt 
vọng… Không thể chờ đợi lâu thêm một phút nào nữa, 
hai người lính thủy quân lục chiến Mỹ xông ra, một 
người bồng hai đứa con trai tôi, một người khác nắm 
tay vợ chồng và đứa con gái lớn của tôi kéo vào lòng 
phi cơ, ngay tức khắc máy bay từ từ lên thẳng. Máy bay 
lên được 3 thước thì phải hạ xuống vì quá trọng tải. Cố 
gắng lên vài thước nữa, rồi cũng phải hạ xuống. Tôi 

nghe tiếng người Mỹ trưởng phi hành đoàn thét lên:
- Gắng một lần nữa, nếu không được thì giảm bớt 

hành khách!
Trời ạ, giá không hiểu Anh ngữ thì lòng tôi thanh thản 

an ổn hơn, giảm ai đây, hợp lý nhất và đại bất hạnh là 
gia đình tôi, những kẻ lên sau cùng.

Phi công hải quân Hoa kỳ quả thật kinh nghiệm tài ba 
và đầy bình tĩnh gan dạ. Lần thứ ba phi cơ lên nhanh 
và bắt đầu bay. Qua cửa hậu còn mở tôi thấy rõ máy 
bay vượt qua thành phố theo đường Vũng Tàu tiến về 
hướng đông. Tôi nhìn vợ tôi mặt mày hốc hác xanh tái 
đang ôm các con vào lòng, nước mắt nhạt nhòa dàn 
dụa nhìn xuống thành phố Sài Gòn, vĩnh biệt… vĩnh 
biệt…!

Khoảng 10 giờ tối, máy bay hạ cánh xuống tàu 
Hankcock, một chiến hạm trong đệ thất hạm đội Hoa 
kỳ ở Thái Bình Dương. Tôi ăn qua loa miếng bánh mì, 
uống vài ly nước và ngã gục xuống ngủ mê mệt như 
chết cho đến ba giờ sáng ngày 30-4-1975; một cơn đau 
bụng quặn thắt khủng khiếp đánh thức tôi dậy và biết 
tin chuyến bay chở gia đình tôi là chuyến bay cuối cùng 
tại căn cứ quân sự DAO. Và cũng trong giây phút này, 
Tom Polgar, giám đốc cơ quan tình báo của tòa Đại sứ 
Hoa kỳ, đánh bức điện tín cuối cùng về Hoa Thịnh Đốn 
thông báo chấm dứt cuộc di tản; bức điện tín lịch sử 
nhìn nhận bạo lực đã chiến thắng tự do đã chết, có một 
nội dung đầy triết lý, nguyên văn như sau:

Đây là một cuộc chiến lâu dài và khó khăn mà chúng 
ta đã bại trận” …

“Kinh nghiệm đau thương độc nhất này trong lịch 
sử Hoa kỳ, không nhất thiết có nghĩa là sức mạnh 
siêu cường của quốc gia Hoa kỳ đã chấm dứt tiêu tan. 
Nhưng tầm quan trọng của sự thua cuộc và trường hợp 
đưa đến sự thất bại, buộc chúng ta phải nhìn nhận cứu 
xét lại những chính sách nhỏ giọt nửa vời (the policies 
of niggardly half measures) là đặc điểm chính chúng ta 
đã áp dụng vào cuộc chiến trên đất nước này, mặc dầu 
sự cam kết về nhân lực và tài lực thật ra đã vô cùng 
phong phú. Những người không học được gì từ lịch sử, 
sẽ lập lại sai lầm của lịch sử. Hy vọng rằng chúng ta sẽ 
không có một kinh nghiệm Việt Nam khác và đó là điều 
chúng ta đã học được trong bài học này.

Chấm dứt liên lạc từ Sài Gòn”

Huy Lực Bùi Tiên Khôi
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ÛG

Vieät

U̇»»»»
D

Nam.
ll ””{ ll

2.

ll ””

Moät Ngaøy Môùi Treân Queâ Höông
Thô:  Nguyễn Ngọc Duy  

Nhaïc: Thuïy Ñan



80Tuyển Tập - Tháng Tư Đen 80

Tên tôi là Nguyễn thị Di Tản. Cái họ Nguyễn của 
tôi đã chứng tỏ tôi là người Việt Nam chính hiệu 

con nai vàng. Song có điều tôi là đứa bé Việt Nam chào 
đời ở một miền đất lạ xa – đảo Guam – một nơi chốn 
thật lạ lẫm với quê hương tôi. Theo lời mẹ tôi kể tôi 
chào đời vào những tháng ngày buồn thảm nhất của 
miền Nam Việt Nam. Tôi đã nằm trong bụng mẹ, theo 
mẹ trên con đường di tản của dân tộc tôi.

Tôi đã là một chứng nhân của lịch sử. Tiếng khóc 
chào đời của tôi ở một quần đảo nơi quê người đã giúp 
mẹ tôi nhiều can đảm vượt qua những thử thách, gian 
truân của cuộc đời. 

Tôi đã là Nguyễn Thị Di Tản từ ngày ấy. Thế mà đã 
hơn một phần tư thế kỷ kể từ 30 tháng 4 năm ấy. Thế 
mà đã 35 năm qua…

Đã 35 năm qua. Tôi đã lớn. Đã trưởng thành nơi miền 
đất tạm dung của một tỉnh lỵ miền Tây Canada. Thành 
phố Winnipeg buồn hắt hiu như tâm sự “Người di tản 
buồn” của mẹ. Mẹ rất yêu bản nhạc “Người di tản buồn” 
của Nam Lộc. Ngày còn bé, bằng bài hát ấy mẹ đã ru 
tôi ngủ. Riết rồi tôi quen với từng lời ca tiếng nhạc. Mẹ 
bảo đêm nào không nghe bài hát ấy tôi không ngủ. Đến 
lúc tôi bập bẹ biết nói mẹ dạy tôi hát. Tôi vừa quấn quít 
bên mẹ vừa đỏ đẻ hát:

Chiều nay có một người đôi mắt buồn
Nhìn xa xăm về quê hương rất xa
Chợt nghe tên Việt Nam ôi thiết tha
Và rưng rưng lệ vương mắt nhạt nhòa

Bạn ơi đó là người di tản buồn
Ngày ra đi lặng câm trong đớn đau. 
Rồi đêm khuya hằn lên đôi mắt sâu
Thời gian đâu còn những phút nhiệm mầu

Cho tôi xin lại một ngày, ở nơi nơi thành phố cũ

Cho tôi xin lại một đời, một đời sống với quê hương
Cho tôi đi lại đoạn đường, 
hàng cây vươn dài bóng mát
Cho tôi yêu lại từ đầu, bên người yêu dấu ngày xưa

Chiều nay có một người di tản buồn
Nhìn quê hương còn ai, hay mất ai? 
Còn bao nhiêu thằng xông pha chiến khu? 
Và bao nhiêu nằm trong những lao tù? 

Ở đây có những chiều mưa rất nhiều! 
Nhiều hơn khi hành quân trong tháng mưa
Buồn hơn khi rừng khuya vang tiếng bom
Ngày vui ơi giờ đâu nước không còn

Cho tôi xin lại một lần, ở nơi tôi dừng quân cũ
Cho tôi xin lại bìa rừng, nơi từng chiến đấu bên nhau
Cho tôi xin một lời chào, 
chào bao nhiêu người đã khuất
Cho tôi xin một mộ phần, bên ngàn chiến hữu của tôi!

Tôi hát như sáo. Mẹ hát sao tôi hát theo vậy. Mẹ bằng 
lòng lắm. Dần dà tôi có thể hát được cả bài. Bạn bè của 
mẹ đến nhà chơi mẹ, đem con sáo của mẹ ra khoe. Mẹ 
bắt tôi hát. Mỗi lần hát xong các bác các cô, bạn của 
mẹ ai cũng đều rươm rướm nước mắt. Có lần tôi thỏ 
thẻ hỏi mẹ :

“Sao con hát hay mà mẹ với các bác lại khóc”.
Mẹ ôm tôi vào lòng và nói “Bao giờ con lớn con sẽ 

hiểu tại sao”. Cái trí óc non nớt ngày ấy của tôi mơ hồ 
cảm nhận có một điều gì khác thường ở mẹ, một cái gì 
mất mát lớn lao trong đời mẹ. Những lúc rảnh rỗi, sau 
giờ cơm chiều mẹ dạy tôi nói, tôi đọc:

– Con là người gì? – Dạ thưa con là người Việt nam
– Con tên gì?
– Con tên là Di Tản
– Con có yêu nước Việt Nam không?
– Con yêu Việt Nam lắm!
Tôi đã thuộc nằm lòng những câu mẹ dạy. Tôi đã quen 

thuộc với cái tên Di Tản. Tôi thấy tên tôi nó ngồ ngộ, 
dễ thương làm sao. Đến lúc tôi lên năm, mẹ dắt tôi đến 
một ngôi trường tiểu học ở gần nhà để ghi tên đi học. 
Từ ngày còn bé tôi chỉ loanh quanh ở cái apartment mẹ 
ở mà thôi. Chung cư nầy đa số là người Việt nam. Lần 
đầu tiên đến trường, một khung cảnh mới, người mới. 
Các học sinh cùng lớp với tôi hoàn toàn là những khuôn 
mặt lạ xa.

Cô giáo cũng thế. Không giống mẹ. Không giống các 

Chuyện một 
người mang tên 

Nguyễn Thị 
Di Tản
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bác, các cô đến chơi nhà mẹ. Lúc mẹ chào cô giáo ra 
về. Tôi ở lại trường với tâm trạng thật lạc lõng, bơ vơ. 
Tôi muốn khóc. Tôi muốn theo mẹ ra về làm sao. Tôi 
ngồi cô đơn một góc lớp. Cô giáo rất trẻ, đến bên tôi 
nhỏ nhẹ hỏi:

– “What is your name?”.
Tôi cúi mặt, bặm môi chừng như rướm máu, lí nhí 

đáp bằng cái giọng Việt Nam đặc sệt “Dạ .. Di Tản”. 
Cô giáo chừng như không hiểu, cô xem lại quyển sổ và 
hỏi lại tôi “your name is Đaithen”. Tôi lắc đầu và lập 
lại “Di Tản”. Cả lớp rộ lên cười. Tôi bật khóc. Tôi khóc 
ngon lành như bị ai ức hiếp.

Sau buổi học, mẹ đến đón tôi về. Trên suốt quãng 
đường từ trường về nhà Tôi lặng thinh, không nói một 
điều gì cả với mẹ. Mẹ âu yếm hỏi tôi “Con đi học có 
vui không”. Chừng như tôi chỉ chờ mẹ hỏi, Tôi òa lên 
khóc và bảo:

– Sao mẹ không đặt cho con một cái tên nào dễ kêu 
như Helen, như Cindy hay Linda như tụi nó mà mẹ đặt 
tên con là Di Tản. Cô giáo đọc không được tên con, 
mấy đứa cùng lớp tụi nó chọc ghẹo con.

Mẹ tôi dịu dàng, từ tốn bảo:
– Con có biết cả nước Canada nầy có biết bao nhiêu 

là Helen, là Cindy không con. Còn tên Di Tản chỉ có 
mỗi một mình con. Con không thấy con đặc biệt sao 
con. Con phải hãnh diện vì cái tên rất là Việt Nam của 
con mới phải.

Tôi nũng nịu pha một chút hờn dỗi:
– Mà cô giáo đọc là Đaithen mẹ thấy có kỳ không?
Mẹ trìu mến đưa tay vuốt tóc tôi, hiền hòa khẽ bảo:
– Tại cô giáo không biết cách phát âm của ngươì Việt 

Nam mình đó thôi. Con phải đọc lại cho cô biết rồi từ 
từ cô sẽ đọc đúng.

Giọng mẹ thiết tha hơn, chùng xuống, sũng đầy nước 
mắt.

– Mẹ đã mất tất cả rồi con ơi. Mẹ chỉ còn cái tên 
Việtnam mẹ gửi cho con. Con có biết như thế không?

Đầu óc của một đứa bé lên năm làm sao tôi hiểu đuợc 
hết những gì mẹ nói, song tôi biết mẹ buồn lắm. Có một 
cái gì làm cho mẹ khổ tâm lắm. Tôi cảm thấy ân hận. 
Tôi ôm mẹ, hôn me, và bảo:

– Con xin lỗi mẹ. Con làm mẹ buồn lắm phải không 
mẹ.

Tôi thấy mắt mẹ long lanh ngấn lệ.
– Không phải đâu con, con của mẹ ngoan lắm.

Đó là câu chuyện ngày lên năm của tôi. Mãi cho đến 
những năm sau nầy tên tôi vẫn là một đề tài cho lũ bạn 
chọc ghẹo. Cái chọc ghẹo cho vui chứ không có một ác 
ý nào cả. Lúc tôi vào Highschool tôi đã lớn lắm rồi. Tôi 
đã hiểu những u uất của đời me. Tôi thương mẹ hơn 
bao giờ hết.

Thấm thoát mà tôi đã là cô gái 18. Soi gương tôi cũng 
biết mình đẹp lắm. Mẹ không cho tôi cắt tóc ngắn. Cả 
trường con gái mái tóc dài chấm lưng với khuôn mặt Á 
Đông của tôi vẫn là một đề tài nổi bật nhất.

Lại thêm cái tên Di Tản nữa. Lúc nầy tôi không còn 
buồn mỗi lần bị giáo sư đọc trật tên. Bạn bè tôi, những 
đứa quen nhau từ lớp mẫu giáo đến giờ được tôi huấn 
luyện cách phát âm nên đọc tên tôi đúng lắm. Tụi nó bỏ 
dấu còn lơ lớ nhưng tạm được. Nhưng mỗi lần bắt đầu 
một niên học mới, tên tôi lại là một tràng cười cho lũ 
bạn cùng lớp mỗi khi các giáo sư mới gọi tên tôi. Giáo 
sư nào cũng thế. Ngập ngừng một hồi lâu rồi mới đọc.

Tôi cũng không nín cười được cái giọng như ngọng 
nghịu của một giáo sư người Canada đọc một cái tên 
lạ quơ lạ huắc chưa bao giờ thấy và gặp trong lịch sử 
dân tộc. Trên tay cầm bài Test của tôi, ngập ngừng rồi 
vị thầy gọi “Đai then”. Cả lớp ồ lên một loạt “Oh, my 
god”. Vị giáo sư lúng túng, đảo mắt nhìn quanh lớp. Cả 
lớp nhao nhao lên như bầy ong vỡ tổ. Chừng như tụi nó 
thích những dịp như thế để câu giờ, “nhứt quỉ, nhì ma, 
thứ ba học trò” mà. Con Linhda ngồi cạnh, hích nhẹ cùi 
chỏ vào tôi và khẽ bảo:

– Ditan, ổng đọc sai tên mầy rồi kìa, mầy sửa cho 
ổng đi.

Tôi đỏ mặt. Tôi chưa kịp nói gì cả thì tụi con trai ngồi 
sau lưng tôi ào ào lên như chợ nhóm “Ditản, Ditản not 
Đai then”. Vị giáo sư lúc đó mới vỡ lẽ ra, mới biết là 
mình phát âm sai, ông gục gặt đầu nói lời xin lỗi và lập 
lại “Ditản Ditản”.

Lúc nầy tôi không còn nhút nhát như ngày xưa nữa. 
Bạn bè tôi Tây Tàu, Canadian nữa đều “cứu bồ” tôi 
mỗi lần có tình trạng như trên vừa xảy ra. Dần dà mọi 
người gọi tên tôi rất ư là dễ thương. Đến bây giờ nhớ 
lại những lời mẹ nói với tôi ngày nào, tôi hãnh diện vô 
cùng về cái tên mẹ đã cho tôi. Tôi thương mẹ vô cùng.

Cái đất nước Việt Nam khổ đau muôn chiều đã gắn 
liền với mẹ tôi như hình với bóng trong cuộc đời lưu lạc 
xứ người hơn một phần tư thế kỷ.
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 Một điều mà tôi có thể khẳng định rằng “dù hoàn 
cảnh có thể tách rời mẹ ra khỏi quê hương, nhưng 
không có một hoàn cảnh nào tách rời quê hương ra khỏi 
tâm hồn mẹ được”.

Mẹ sống như chờ đợi, như mong mỏi một điều gì sẽ 
đến. Có lần tôi bắt gặp mẹ ngồi một mình trong đêm, 
tay mân mê, vuốt ve bức ảnh bán thân của bố tôi. Mẹ 
vẫn nuôi hy vọng Bố còn sống và sẽ có lần gia đình tôi 
laị đoàn tụ như xưa. Nhưng định mệnh đã an bài. Sau 
khi nhờ một người bạn làm ở Usaid đưa mẹ con tôi di 
tản. Bố hứa Bố sẽ gặp lại mẹ sau.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng Bố bảo sao, mẹ nghe vậy. 
Một mình mẹ bụng mang dạ chửa mẹ đã lên phi cơ, 
theo đoàn người di tản và mong có ngày gặp lại Bố.

Nhưng niềm hy vọng đó đã vơi dần theo năm tháng 
cho đến một ngày mẹ được tin Bố đã nằm xuống nơi 
trại cải tạo.

Mẹ như điên loạn.
Rồi mẹ tỉnh lại.
Mẹ biếng cười, biếng nói.
Cuộc sống của Mẹ đã thầm lặng bây giờ càng thầm 

lặng hơn xưa.

Ngoài giờ ở sở. Về nhà cơm nước xong, trò chuyện 
với tôi đôi lát rồi Mẹ vào phòng. Cái khoảng đời quá 
khứ ngày xưa. Những kỷ niệm ngọc ngà ngày nào 
của Bố và Mẹ như chút dấu yêu còn sót lại. Thời gian 
không làm nhạt nhòa mà ở Mẹ không một hình ảnh nào 
mà Mẹ không nhớ.

Mỗi lần nhắc tới Bố, Mẹ như trẻ lại. Mắt Mẹ long 
lanh ngời sáng. Mẹ kể cho tôi nghe chuyện tình của cô 
sinh viên Văn khoa với chàng thủy thủ Hải Quân.

Tôi thuộc nhiều bài hát Việt Nam lắm nên tôi ghẹo 
Mẹ “Mẹ và Bố giống em hậu phương còn anh nơi tiền 
tuyến quá”. Ngoài tình mẹ con ra, tôi như một người 
bạn nhỏ để Mẹ tâm sự, để Mẹ trang trải nỗi niềm nào 
là “con biết không Bố hào hoa và đẹp trai lắm… v.v… 
và v.v…

Tôi nịnh Mẹ:
– Bố không đẹp trai làm sao cua được Mẹ.
Mẹ cười thật dễ thương.

Một điều mà tôi biết chắc chắn rằng không ai có thể 

thay thế hình bóng Bố tôi trong tim Mẹ.

Tôi không ích kỷ. Song điều đó làm tôi yên tâm hơn. 
Tôi muốn cùng Mẹ nâng niu, giữ gìn những kỷ niệm 
dấu yêu, ngọc ngà của Mẹ và Bố cho đến suốt cuộc đời.

Hôm nay nhân ngày giỗ lần thứ 35 của Bố. Con muốn 
thưa với Bố một điều. Con cám ơn Bố Mẹ đã tạo cho 
con nên hình, nên vóc. Dù chưa một lần gặp mặt Bố. 
Dù bây giờ Bố đã nằm xuống. Bố đã đi thật xa, không 
có lần trở lại với Mẹ, với con. Song với con Bố vẫn là 
một hiện hữu bên con từng giờ, từng phút.

Con nghĩ Bố đã che chở Mẹ con con hơn một phần tư 
thế kỷ nay. Xin Bố hãy giữ gìn, che chở Mẹ, con trong 
suốt quãng đời còn lại. Con mong làm sao ngày nào đất 
nước thật sự thanh bình Mẹ sẽ đưa con trở về thăm lại 
quê hương. Con sông xưa sẽ trở về bờ bến cũ. Ngày ấy 
ở một phía trời nào đó của quê hương con thấy bố mỉm 
cười và Bố nói với con... Bố sung sướng lắm, con biết 
không? Con yêu dấu!

Hoàng Thị Tố Lang 
Đất khách Tháng Tư 
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trước khi rơi vào giấc ngủ. Thời 
gian này tôi nghe nhạc “kỹ” hơn, 
nhất là lời ca. Tôi say mê những lời 
ca trong nhiều bài hát đã diễn tả thật 
trung thực quê hương nghèo khổ 
của tôi như “Quê hương anh nước 
mặn đồng chua, Làng tôi nghèo đất 
cày lên sỏi đá... Áo anh rách vai, 
quần tôi có hai miếng vá, Miệng còn 
cười buốt giá chân không giày... (bài 
Tình Nước của Vũ Hòa Thanh)”, 
hay “Quê hương tôi có con sông 
đào ngây ngất, Lúc tan chợ chiều xa 
tắp, Bóng nâu trên đường bước dồn, 
Lửa bếp nồng, vòm tre non, làn khói 
ấm hương thôn!.. (bài Tình Hoài 
Hương của Phạm Duy)”. Tôi yêu 
mến những lời ca mộc mạc, chân 
thật như vậy, và khi nghe những lời 
ca đó tôi có cảm tưởng như đang 
nghe về chính mình.

Mỗi khi nghe một bản nhạc hay tôi 
mong muốn được biết tác giả, nhất là 
muốn biết tác giả sáng tác bản nhạc 
đó trong trườnh hợp nào, muốn biết 
nguồn cảm hứng nào đã giúp tác giả 
có được lời ca, điệu nhạc tuyệt vời 
khi sáng tác nhạc phẩm đó. Sau này 
nhờ có nhiều chương trình ca nhạc 
với chủ đề “Tác phẩm và Tác giả” 
nên tôi được biết về cuộc đời của 
nhiều nhạc sĩ cũng như cơ duyên 
đưa đến sự ra đời của nhiều nhạc 
phẩm hay, từ đó mỗi khi nghe nhạc 
tôi luôn luôn chú tâm đến 3 yếu tố: 
lời ca, giai điệu và tác giả.

Nếu lời ca và giai điệu ảnh hưởng 
đến giá trị một bản nhạc thì tác giả 
cũng có ảnh hưởng không kém, có 
khi còn quan trọng hơn vì không 
có tác giả thì làm gì có nhạc phẩm. 
Khi nghe một bản nhạc hay mà biết 
được nguồn gốc của bản nhạc, biết 
được tác giả là ai, đã sáng tác trong 
hoàn cảnh nào, v.v... thì cảm nhận 
được nhiều hơn và thấy hay hơn. 
Thật ra một nhạc phẩm tự nó chỉ là 
một vật vô tri vô giác, giá trị của nó 
tùy vào sự đón nhận của thính giả 

Một nhạc phẩm có giá trị hay 
không là do sự đón nhận 

của thính giả, càng được nhiều thính 
giả thích nghe, thích hát thì nhạc 
phẩm càng có giá trị. Có nhiều nhạc 
phẩm được chính tác giả hài lòng 
nhưng sau khi phổ biến lại không 
được người nghe đón nhận và sau 
đó mai một với thời gian, ngược lại 
có những nhạc phẩm trước khi phát 
hành thì tác giả lo lắng nhưng sau 
khi phổ biến thì được công chúng 
đón nhận nồng nhiệt, vị dụ như 
nhạc phẩm “Chuyện Tình Lan Và 
Điệp” của Mạc Phong Linh và Mai 
Thiết Lĩnh (Lê Dinh, Minh Kỳ và 
Anh Bằng). Điều này cho thấy ảnh 
hưởng của thính giả trong âm nhạc 
cũng rất quan trọng, thính giả có 
thể giúp làm cho âm nhạc Việt Nam 
hoàn hảo hơn, nâng cao giá trị của 
tác phẩm và tác giả, hay ngược lại; 
và như vậy thì trách nhiệm của thính 
giả cũng nặng nề lắm. 

Đây không phải là một bài bình 
luận hay phân tích về âm nhạc mà 
chỉ là một chia xẻ về vai trò của 
thính giả trong âm nhạc để rồi tìm 
cách làm cho nền âm nhạc Việt Nam 
được trong sáng hơn. 

Thời còn ở bậc Trung học tôi 
thường nghe nhạc khi học bài; mấy 
người lớn hay la rầy tôi về chuyện 
này, họ bảo vừa học bài vừa nghe 
nhạc thì học sao cho “vô”. Tôi biết 
vì muốn tôi nên người nên họ mới 
la rầy tôi như thế, và tôi cũng đồng 
ý với họ nhưng vẫn không bỏ được 
thói quen đó. Có lẽ thời ấy tôi nghe 
nhạc mà không để ý mấy đến lời 
ca, chỉ nghe âm điệu cho êm tai và 
tránh những tiếng động hay sự ồn 
ào khác.

Khi làm việc ở Việt Nam trước 75 
thì tôi thường nghe nhạc vào buổi 
tối, trước khi đi ngủ. Lời ca, tiếng 
nhạc đã đem lại cho tôi sự êm đềm, 
thanh thản; giúp tôi thấy thoải mái 

Nhạc Việt: 
Tác giả 

và 
Thính giả

Trần 
Phố Hội 
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thành phần hoạt động đắc lực cho 
phong trào này là giới sinh viên 
học sinh. Nhạc TCS tuy nổi tiếng 
trong giới sinh viên học sinh, nơi 
Phong Trào Phản Chiến hoạt động 
hữu hiệu nhất, nhưng không phổ 
biến trong giới bình dân như nhạc 
của Trúc Phương, Minh Kỳ, Lam 
Phương, Nhật Ngân, Nhật Trường, 
Anh Bằng v.v...

Như chúng ta biết TCS tuy sinh 
ra ở Đắc Lắc nhưng lớn lên ở Huế 
và theo học trường Lycée Français, 
rồi vào Sài Gòn học ở Jean-
Jacques Rousseau, và sau cùng học 
Sư Phạm Qui Nhơn; TCS không 
nghèo nàn khổ cực như bao người 
khác cùng lứa tuổi với ông. 

Trước 75 TCS dạy học ở Bảo 
Lộc, Lâm Đồng nhưng hay có mặt 
ở Sài Gòn. Ông sống ung dung, 
hưởng mọi đặc ân của Miền Nam 
nhờ sự che chở và bao dung của 
Lưu Kim Cương và Đặng Tuyết 
Mai (vợ Nguyễn Cao Kỳ) trong 
khi ấy bạn bè ông phải dấn thân 
vào cuộc chiến khốc liệt để bảo vệ 
Miền Nam. Được một cuộc sống 
như vậy đáng lẽ TCS phải biết ơn 
miền Nam, biết ơn những người 
đã che chở cho ông thì ngược lại 
TCS âm thầm theo VC, phản lại 
chính những ân nhân của mình, 
điều này minh chứng rằng TCS là 
người không tốt, là kẻ phản phúc, 
vong ân bội nghĩa, nói theo ngôn 
ngữ bình dân là “ăn cháo đá bát”, 
y hệch như Hồ chí Minh đối với 
bà Nguyễn Thị Năm (bà Năm là ân 
nhân lớn của Trường Chinh, Hoàng 
Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Lê 
Đức Thọ, Lê Thanh Nghị, v.v..., và 
là người bị xử bắn đầu tiên trong 
cuộc Cải Cách Ruộng Đất-CCRĐ). 

TCS là người có học thức mà 
không hiểu được sự tàn ác của 
CS Nga thời Stalin, của CS Tàu 
thời Mao Trạch Đông, không hiểu 

là chính. Một bản nhạc được nhiều 
người ưa thích thì có giá trị cao, bị 
nhiều người chê thì chẳng có giá trị 
gì. Một bản nhạc dù được tác giả hài 
lòng không hẳn là một bản nhạc hay 
nếu không được đa số thính giả đón 
nhận.

Miền Nam chúng ta có một kho 
tàng âm nhạc vừa to lớn vừa có 
giá trị cao quý, với mấy ngàn nhạc 
phẩm và rất nhiều nhạc sĩ tài ba. 
Đa số những nhạc sĩ ở miền Nam 
là những người có tư cách, có thiên 
tài, có lòng nhân ái, yêu đồng bào, 
yêu quê hương. Những tác phẩm 
của họ nói lên tình yêu thương giữa 
người và người, giữa người và quê 
hương, thể hiện những vui buồn 
trong cuộc sống và chia lìa, tang tóc 
của cuộc chiến. 

Nói đến những nhạc sĩ tài danh ở 
miền Nam trước 75 thì nhiều lắm 
nên tôi không dám nêu danh ở đây 
vì sợ không ghi đủ tất cả quý vị đó, 
trong bài viết ngắn gọn này tôi chỉ 
nói đến hai nhạc sĩ đã gây tranh luận 
khá nhiều trong chúng ta. 

Khi mới chín tuổi tôi đã nghe 

nhạc Phạm Duy (PD) và yêu thích 
nhạc của ông vô cùng. Những bài 
ông viết về quê hương, đất nước, về 
những người dân quê nghèo khổ tôi 
thấy trong đó có làng tôi, có những 
nông dân chung quanh tôi vả cả tôi 
nữa. Tôi say mê nhạc PD từ nhỏ, 
khi còn trong nước cho đến lúc ra 
hải ngoại. 

PD từng tham gia Kháng chiến 
chống Pháp một thời gian, sau đó 
ông rời chiến khu rồi vào miền Nam 
để tiếp tục tự do sáng tác nhạc. PD 
là tên tuổi lớn và đầy ảnh hưởng 
tại miền Nam Việt Nam với những 
hoạt động tích cực dành cho cả âm 
nhạc và chính trị. Vì lý do chính trị, 
nhạc của ông bị cấm hoàn toàn tại 
miền Bắc Việt Nam sau 1954, và 
toàn Việt Nam sau 1975. PD có trên 
một ngàn bài hát (1), nhiều bài rất 
hay và nổi tiếng. 

Cũng giống như nhiều người 
cùng trang lứa với tôi, trước 1975 
tôi thích nhiều nhạc phẩm của Trịnh 
Công Sơn (TCS), có lẽ phần lớn do 
ảnh hưởng của xã hội, của bạn bè 
thời đó, phong trào nghe nhạc TCS 
nổi lên trong giới sinh viên học sinh 
làm tôi bị lôi cuốn theo. Sau này suy 
nghĩ về hiện tượng TCS tôi tự hỏi 
có phải phong trào nghe nhạc TCS 
là do sinh viên học sinh thực sự say 
mê nhạc của ông hay đây là kết quả 
của một chiến dịch tuyên truyền 
đại quy mô của CS miền Bắc nhằm 
dựng lên một thần tượng âm nhạc 
cho “Cách Mạng” như họ biến hóa 
một kẻ khủng bố thành thần tượng 
chiến đấu như “anh hùng  Nguyễn 
văn Trỗi”,  và nếu TCS không 
theo VC thì liệu ông có được nổi 
tiếng như vậy không? Cũng nên 
nhắc lại rằng miền Nam VN thời 
đó có “Phong Trào Phản Chiến”, 
gọi là “phản chiến” cho có vẻ yêu 
chuộng hòa bình nhưng thực ra họ 
chỉ chống đối chính phủ VNCH là 
bên tự vệ mà không hề phản đối 
CS miền Bắc là bên gây chiến, và 
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chúng ta đã gửi cho PD thông điệp 
sau đây “nhạc của ông quá hay thì 
ông muốn làm gì cũng chẳng sao”.

Những điều tôi nói về hai nhạc sĩ 
PD và TCS trên đây là nói về con 
người, nói về nhân cách, nói về đức 
độ. Một xã hội chỉ có thể phát triển, 
thăng tiến, thanh bình, thịnh trị khi 
kẻ cầm quyền và người dân có nhân 
cách, biết phải biết trái, ơn đền 
nghĩa trả, quý trọng đạo lý, v.v... 
Người có tài và có đức thường giúp 
cho xã hội an bình thịnh vượng nên 
đáng được quý trọng, trái lại người 
có tài mà thiếu đức thì thường làm 
cho xã hội băng hoại, đổ nát. Giá trị 
đích thực nhất của con người là tư 
cách, thứ đến mới là tài năng. 

Không phải ai có tài cũng đáng 
được quý trọng, tôn thờ như thần 
tượng; nhìn vào Hollywood thì 
chúng ta thấy đa số tài danh ở đó 
thay vợ đổi chồng như thay áo, tự 
cao tự đại, những vấn đề không hiểu 
biết thấu đáo cũng lên tiếng răn dạy 
người khác. Một Jane Fonda đã quá 
đủ cho người Việt chúng ta thấy cái 
tai họa của người có tài. Những 
người tài danh ở Hollywood đã 
đóng góp được gì cho xã hội? Phải 
chăng họ đã cho chúng ta những 
giây phút giải trí với cái giá cắt cổ 
vì chính họ đã làm tăng giá nhiều 
mặt hàng qua tiền quảng cáo.  

Thử tưởng tượng trong một Đại 
Nhạc Hội lớn ở Little Saigon có 
hơn ba ngàn khán giả, Việt Khang 
vừa kết thúc nhạc phẩm “Một Mai 
Giả Từ Vũ Khí” của Nhật Ngân, 
khán giả đứng dậy vỗ tay vang dội 
cả hội trường, khi tiếng vỗ tay bớt 
dần thì MC trịnh trọng bước ra giới 
thiệu “Thưa quý vị, tiếp theo đây 
là một nhạc phẩm rất nổi tiếng ở 
miền Nam trước 75, bài hát mang 
tựa đề Ướt Mi của TCS. Như quý 
vị đã biết TCS là một nhạc sĩ đa tài 
với nhiều tình khúc tuyệt vời, với 
những bài ca về cuộc chiến đã làm 
nên hiện tượng TCS, trong âm nhạc 

hay vì tiếc chút bổng lộc của VC? 
Sự kiện này làm tôi thấy TCS quá 
yếu hèn, không có một chút tư cách 
của người bình thường nói chi đến 
nghĩa khí của một nhà mô phạm, từ 
đó tôi đánh giá con người ông rất 
thấp và tôi không muốn nghe nhạc 
của ông nữa.

Năm 2005, khi đã 84 tuổi, PD trờ 
về VN để sinh sống thì tôi không 
còn hứng thú gì khi nghe nhạc của 
ông, tuy nhiên tôi chưa từ bỏ nhạc 
PD vì nhiều lý do. Trước 75 và trong 
thời gian sống bên Hoa Kỳ thì theo 
tôi biết PD không theo VC, không 
làm tay sai cho VC. Ông không lên 
án những người bỏ nước ra đi tị nạn 
sau 75. Trong chiến tranh PD không 
phản bội miền Nam, không phải bội 
bạn bè. Nhiều người trong chúng ta 
đã lên án PD khi ông trở về VN, 
theo tôi thì lên án ông không có gì 
sai. Một số người rộng lượng khi 
nói đến chuyện PD về VN thì thở 
dài mà bảo rằng “trách chi cái ông 
già lẩm cẩm đó”.

Đối với một thầy giáo thì đạo lý 
là điều quan trọng, chẳng những 
người thầy phải biết quý trọng 
đạo lý mà còn phải làm gương cho 
học trò, thế mà TCS đã làm những 
chuyện phản lại đạo lý khi ông phản 
bội ân nhân của ông. Nếu TCS thực 
tình tin vào chủ nghĩa Cộng sản và 
vào bưng để chống lại Miền Nam 
thì người ta còn thấy ông có chút 
bản lãnh của một trí thức, đàng này 
ông sống dưới sự bao che của bạn 
bè, ân nhân rồi âm thầm phản bội 
họ, đó là điều vô lương tâm, vô đạo 
đức. Một người như vậy mà nhạc 
của ông vẫn được các trung tâm 
băng nhạc ở hải ngoại dùng trong 
các đại nhạc hội, được giới thiệu 
một cách trang trọng, được người 
nghe vỗ tay tán thưởng thì PD thấy 
chuyện trở về VN của ông sẽ không 
làm tổn hại đến những nhạc phẩm 
của ông, đến tên tuổi của ông, đến 
sự nghiệp âm nhạc của ông. Chính 

được những tội ác tày trời của Hồ 
chí Minh qua việc cộng tác với thực 
dân Pháp để giết những người Quốc 
Gia yêu nước, qua việc ngăn chận 
và giết hại những người miền Bắc 
muốn di cư vào Nam năm 1954, qua 
cuộc CCRĐ sau khi đất nước bị chia 
đôi. Chuyện Nga đem quân sang 
chiếm Hung Gia Lợi (Hungary) 
năm 1956 để dập tắt cuộc Cách 
Mạng ở đó, chuyện Nga đàn áp 
đẫm máu cuộc nổi dậy của nhân 
dân Tiệp (Czechoslovakia) năm 
1968, chuyện cách mạng văn hóa 
ở Tàu cộng năm 1966, vụ thảm sát 
Mậu Thân ở Huế năm 1968, và bao 
nhiêu chuyện khác nữa cũng không 
làm cho TCS thấy CS là độc tài, tàn 
ác. Tất cả những điều này cho thấy 
TCS là người thầy giáo yếu kém, 
kiến thức nông cạn, thiếu hiểu biết 
về chính trị và lịch sử. 

Sau khi nghe TCS lên đài phát 
thanh Sài Gòn ngày 30/4/75 kêu 
gọi ở lại xây dựng đất nước và lên 
án những người ra đi tìm tự do thì 
tôi không còn cảm nhận những bản 
nhạc hay của TCS như trước nữa, 
tuy nhiên khi ấy tôi cũng chưa từ bỏ 
nhạc của TCS. Tôi hy vọng ông sẽ 
nhận ra sự sai lầm của mình sau khi 
sống với VC.

Khoảng giữa thập niên 1980 TCS 
sang Montreal, Canada và TCS đến 
xin hát ở chùa Quan Âm, chùa cho 
hát với điều kiện TCS ở lại tị nạn. 
TCS không chịu điều kiện đó và 
đã trở về VN sau khi thăm gia đình 
ở Montreal. Sống với VC cả chục 
năm hẳn TCS đã thấy rõ những 
xấu xa của chế độ, thấy những thối 
tha của đám người cầm quyền, vậy 
mà khi có cơ hội từ bỏ những thứ 
xấu xa ấy thì ông lại chọn bám lấy 
chúng! Bao nhiêu người Việt liều 
chết ra đi tìm tự do còn TCS đến 
được bến bờ tự do an toàn và có 
đầy đủ điều kiện thuận lợi để ờ lại 
Canada tị nạn CS, thế mà ông lại trở 
về VN, vì sợ VC? vì vẫn theo VC? 
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Kho tàng âm nhạc ở miền Nam 
trước 1975 đã quá phong phú, nay 
cộng thêm những tác phẩm ở hải 
ngoại sau 1975 viết về niềm đau 
của quê hương và cuộc đời tị nạn thì 
chúng ta có quá nhiều nhạc phẩm 
hay để thưởng thức; nếu bỏ đi nhạc 
TCS hay những bài hát của một số 
nhạc sĩ thiếu tư cách khác thì chúng 
ta vẫn còn rất nhiều những tác phẩm 
hay và có giá trị mà khi thưởng thức 
chúng ta hài lòng trọn vẹn vì cả ba 
yếu tố lời ca, giai điệu và tác giả đều 
có giá trị. 

Thính giả có trách nhiệm rất lớn 
trong việc làm cho nền âm nhạc 
Việt Nam trong sáng bằng cách đối 
xử với tác giả một cách trung thực, 
khen khi họ có nhân cách, đức độ; 
và chê khi họ không có tư cách và 
làm những chuyện thiếu liêm sĩ.

Trần Phố Hội
Mùa Xuân 2019
-------
Nguồn:
1- https://simple.wikipedia.

org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Duy
2- https://nld.com.vn/thoi-su/ 

de-ngay-cuoi-tuan-hanh-phuc- 
20180616220010586.htm

3- https://www.facebook.
com/ thao.chi.1004/posts/ 
303595050179742

vui chơi, giải trí cùng gia đình, phục 
hồi sức lực để tiếp tục làm việc tuần 
tới.” (2), (3)

Giặc Tàu phương Bắc đang xâm 
lăng quê hương, chính quyền thì 
bán nước, công nhân yêu nước 
xuống đường biểu tình chống ngoại 
xâm, trong tình cảnh đó VĐSB 
(một thầy giáo, một nhà mô phạm) 
lại kêu gọi những người biểu tình 
hãy ở nhà “nấu một bữa ăn ngon và 
nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí cùng gia 
đình”

Sau khi đọc bài này tôi không 
muốn nghe nhạc của ông nữa.

Tuy không hài lòng khi thấy các 
trung tâm băng nhạc hay những đại 
nhạc hội vẫn còn dùng nhạc TCS 
nhưng có một điều đáng khích lệ là 
cho đến nay chưa có một chương 
trình ca nhạc tưởng niệm TCS ở 
hải ngoại (theo tôi biết và hy vọng 
như vậy). Tại sao thế? Phải chăng 
họ cũng biết rằng TCS không xứng 
đáng để được vinh danh. 

       
Nếu chúng ta, người Việt tị nạn 

CS ở hải ngoại, đã kềm chế không 
tổ chức chương trình ca nhạc tưởng 
niệm TCS vì ông không xứng đáng 
thì nên cố gắng tiến thêm một bước 
là không nghe nhạc của ông nữa. 
Trong phạm vi riêng tư của một gia 
đình hay một buổi họp bạn của một 
nhóm nhỏ thì chuyện hát nhạc TCS 
không thành vấn đề nhưng không 
nên dùng nhạc của ông trong các 
chương trình văn nghệ Cộng Đồng, 
nhất là những chương trình có chủ 
đề nhằm hổ trợ cho sinh hoạt đem 
lại tự do, dân chủ cho VN.

Chuyện PD trở về VN để kiếm 
tiền khi đã 84 tuổi thì thật đáng 
bị chê; còn chuyện của ông thầy 
giáo kiêm nhạc sĩ TCS vong ân bội 
nghĩa, đã đến bến bờ tự do mà lại 
quay về VN để hưởng bổng lộc của 
VC thì thật đáng coi thường hay 
khinh miệt.  

ông là một nhạc sĩ nổi tiếng nhưng 
ngoài đời ông là một kẻ phản phúc, 
một nhà giáo thiếu kiến thức về lịch 
sử, và một kẻ hèn nhát...”, nếu là 
khán giả của Đại Nhạc Hội đó quý 
vị sẽ phản ứng ra sao? Vỗ tay hoan 
hô? Đứng dậy đi làm “thủ tục hành 
chánh buổi sáng”? Nếu quý vị la ó 
phản đối vì cho rằng MC nói bậy bạ 
thì quý vị đã làm một chuyện không 
đúng; trong trường hợp này MC đã 
nói đúng và nói thật, một sự thật mà 
quý vị chưa quen nghe hay không 
muốn nghe.

Nếu chúng ta, những người nghe 
nhạc, thẳng thắn bày tỏ cảm nghĩ 
của mình về nhạc sĩ, về những 
chuyện khả ố của họ, thì những 
nhạc sĩ có tư cách sẽ cố gắng giữ tư 
cách, những nhạc sĩ thiếu tư cách sẽ 
cố gắng sửa đổi để trở thành người 
tốt hầu được thính giả yêu mến và 
quý trọng, và sẽ giúp những nhạc 
sĩ khác khi đến tuổi xế chiều không 
nịnh bợ VC như trường hợp sau đây.

Tháng 6/2018, Vũ Đức Sao Biển 
viết bài đăng trên báo Người Lao 
Động ngày 17/6/2018 có tựa đề “Để 
ngày cuối tuần hạnh phúc” trong đó 
có các đoạn như sau:

“Mấy ngày vừa qua, đã có hiện 
tượng một số anh em công nhân  bị 
rủ rê, lôi kéo vào chỗ tụ tập đông 
người; thậm chí ngừng việc hàng 
loạt khiến hoạt động của xí nghiệp, 
công ty bị ngưng trệ. Hiện tượng 
đáng tiếc ấy đã được tổ chức Công 
đoàn các cấp kịp thời phân tích, 
uốn nắn, ổn định tình hình.”

“Phải nói rằng trong suốt lịch sử 
dân tộc thì chỉ có thời đại chúng ta 
đang sống, người Việt Nam mới có 
được cuộc sống no đủ, an vui đến 
như vậy”

“Hãy sống và tuân thủ pháp luật. 
Hãy tận dụng ngày cuối tuần, biến 
nó thành ngày hạnh phúc quý giá, 
đầm ấm với gia đình, vợ con. Hãy 
nấu một bữa ăn ngon và nghỉ ngơi, 
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Viết cho 
quê hương

Tôi đang sống đây đúng vào thế kỷ
của đói nghèo, của cay đắng trầm luân
tôi khóc cười và bỗng thấy thương thân
thương dân tộc đắm chìm trong bể khổ

Tôi ngồi đây nghe ầm ầm sóng vỗ
tựa tiếng lòng thôi thúc lời oán than
từ lúc sinh ra chưa khi nào bình an

bởi chiến tranh tạo muôn ngàn đổ vỡ

Mẹ tôi đã âm thầm tuôn lệ đổ
oằn trên vai gánh nặng của cuộc đời

rồi ra đi mà chẳng được thảnh thơi
bỏ con dại, bỏ ước mơ dang dở

Cha tôi cũng từng đêm dài hơi thở
người chiến binh thất trận chịu lao tù
trại "cải tạo" những buổi chiều âm u

nuốt tủi hận rồi qua đời lặng lẽ

Thương em tôi khi tuổi còn rất trẻ
phải lấm lem lượm rác để nuôi thân
chị cam lòng đi "lao động" xa xăm

bị bóc lột, tấm thân gầy chua xót

Lũ công an luôn ngày đêm canh gác
không để anh lên tiếng cho Tự Do

Nhân Quyền đâu? Với Cộng Sản: Đừng mơ
bị trấn áp, trù dập không thương tiếc!

Ôi tức tưởi, thế giới nào ai biết?
Toàn dân tôi chỉ có được tự do:

Tự do nghèo, tự do sống âu lo
Tự do đói khi tình người đã chết

Cả cuộc sống coi như là chấm hết
vì tương lai biết trôi dạt về đâu

Đảng cầm đầu, dối trá gạt lẫn nhau
dân muốn sống, phải cam lòng gian dối

Tôi có miệng mà sao không được nói
có trái tim, mà phải sống nhục nhằn

bao Dân Oan, bao nước mắt tràn dâng
ôi sự thật! Sao vẫn hoài dấu diếm?

Tôi ngồi đây, nghĩ suy và tìm kiếm
ý nghĩa cuộc đời, mong được ngày vui

ngày vui ấy sau mệnh nước nổi trôi
sẽ là ngày Ấm No và Dân Chủ

Và khi ấy tôi sẽ quên chuyện cũ
sống yêu thương góp sức xây dựng đời

để Việt Nam dòng máu đỏ thắm tươi
trang sử mới luôn hào hùng, hy vọng

Ngày vui ấy sẽ không còn giặc Cộng
bán non sông, đem thảm họa cho dân
để có ngày ta ngẩng mặt với thế nhân

Đây dân Việt, đây giống nòi bất khuất ....

N. N. D. H.
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lên, hết thảy chúng tôi đều nuốt 
nước bọt, đứa nào đứa nấy bỗng 
đói cồn cào. Thằng Minh túc tắc ăn, 
chúng tôi vừa nuốt nước bọt vừa cãi 
nhau. Không đứa nào tin Sài Gòn lại 
có thể sản xuất được đồ ăn cao cấp 
thế kia. Có đứa còn bảo đồ ăn đổ 
nước sôi vào là ăn được ngay, thơm 
ngon thế kia, chỉ giành cho các du 
hành vũ trụ, người thường không 
bao giờ có.

Thằng Minh khoe cái cassete ba 
nó gửi cho nó để nó học ngoại ngữ. 
Tới đây thì tôi bị sốc, không ngờ 
nhà nó giàu thế. Với tôi cassete là 
tài sản lớn, chỉ những người giàu 
mới có. Năm 1973 quê tôi lần đầu 
xuất hiện một cái cassete của một 
người du học Đông Đức trở về. Cả 
làng chạy đến xem máy ghi âm mà 
ai cũng đinh ninh đó là công cụ hoạt 
động tình báo, người thường không 
thể có. Suốt mấy ngày liền, dân làng 
tôi say sưa nói vào máy ghi âm rồi 
bật máy nghe tiếng của mình. Tôi 
cũng được nói vào máy ghi âm và 
thất vọng vô cùng không ngờ tiếng 
của tôi lại tệ đến thế. Một ngày tôi 
thấy tài sản lớn ấy trong tay một sinh 
viên, không còn tin vào mắt mình 
nữa. Thằng Minh nói, rẻ không à. 
Thứ này chỉ ghi âm, không có radio, 
giá hơn chục đồng thôi, bán đầy 
chợ Bến Thành. Không ai tin thằng 
Minh cả. Tôi bỉu môi nói với nó, 
cứt! Rứa Sài Gòn là tây à? Thằng 
Mình tủm tỉm cười không nói gì, nó 
mở casete, lần đầu tiên chúng tôi 
được nghe nhạc Sài Gòn, tất cả chết 
lặng trước giọng ca của Khánh Ly 
trong Sơn ca số 7. Kết thúc Sơn ca 
số 7 thằng Hoan bỗng thở hắt một 
tiếng thật to và kêu lên, đúng là tây 
thật bay ơi!

Sài Gòn là tây, điều đó hấp dẫn 
tôi đến nỗi đêm nào tôi cũng mơ tới 
Sài Gon. Kỳ nghỉ hè năm sau, tháng 
8 năm 1976, tôi mới được vào Sài 

phú số một Sài Gòn”. Ông bác tôi 
cũng mừng ba tôi hãy còn sống, 
mừng hơn nữa là “gia đình bảy 
đảng viên cộng sản”. Cuộc đoàn tụ 
vàng ròng và nước mắt. Ông bác tôi 
nhận nước mắt đoàn viên bảy đảng 
viên cộng sản, ba tôi nhận hơn hai 
chục cây vàng đem ra Bắc trả hết 
nợ nần còn xây được ngôi nhà ngói 
ba gian hai chái. Sự đổi đời diệu kì.

Dù chưa được vào Sài Gòn nhưng 
tôi đã thấy Sài Gòn qua ba vật phẩm 
lạ lùng, đó là bút bi, mì tôm và 
cassette của thằng Minh cùng lớp, 
ba nó là nhà thơ Viễn Phương ở 
Sài Gòn gửi ra cho nó. Chúng tôi 
xúm lại quanh thằng Minh xem nó 
thao tác viết bút bi, hồi đó gọi là 
bút nguyên tử. Nó bấm đít bút cái 
tách, đầu bút nhô ra, và nó viết. Nét 
mực đều tăm tắp, không cần chấm 
mực không cần bơm mực, cứ thế là 
viết. Chúng tôi ai nấy há hốc mồm 
không thể tin nổi Sài Gòn lại có thể 
sản xuất được cái bút tài tình thế 
kia.

Tối hôm đó thằng Mình bóc gói 
mì tôm bỏ vào bát. Tưởng đó là 
lương khô chúng tôi không chú ý 
lắm. Khi thằng Minh đổ nước sôi 
vào bát, một mùi thơm rất lạ bốc 

Sài Gòn sau tháng 4/1975 qua 
con mắt của 1 thanh niên miền bắc

(người sau này trở thành nhà 
văn nổi tiếng Nguyễn Quang Lập)

Mãi tới ngày 30 tháng 4 năm 
1975 tôi mới biết thế nào là 

ngày sinh nhật. Quê tôi người ta chỉ 
quan tâm tới ngày chết, ngày sinh 
nhật là cái gì rất phù phiếm. Ngày 
sinh của tôi ngủ yên trong học bạ, 
chỉ được nhắc đến mỗi kì chuyển 
cấp. Từ thuở bé con đến năm 19 tuổi 
chẳng có ai nhắc tôi ngày sinh nhật, 
tôi cũng chẳng quan tâm. Đúng 
ngày “non sông thu về một mối” 
tôi đang học Bách Khoa Hà Nội, cô 
giáo dạy toán xác suất đã cho hay đó 
cũng là ngày sinh nhật của tôi. Thật 
không ngờ. Tôi vui mừng đến độ 
muốn bay vào Sài Gòn ngay lập tức, 
để cùng Sài Gòn tận hưởng “Ngày 
trọng đại”.

Kẹt nỗi tôi đang học, ba tôi không 
cho đi. Sau ngày 30 tháng 4 cả nhà 
tôi đều vào Sài Gòn, trừ tôi. Ông 
bác của tôi dinh tê vào Sài Gòn năm 
1953, làm ba tôi luôn ghi vào lý lịch 
của ông và các con ông hai chữ “đã 
chết”, giờ đây là triệu phú số một Sài 
Gòn. Ba tôi quá mừng vì ông bác tôi 
còn sống, mừng hơn nữa là “triệu 

Sài Gòn 
Sau tháng 4

1975 
Nguyễn Quang Lập
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thêm một lần sửng sốt.

Một giờ sau tôi quay về nhà ông 
bác, phát hiện sau nhà là một con 
hẻm đầy sách. Con hẻm ngắn, rộng 
rãi. Tôi không nhớ nó có tên đường 
hay không, chỉ nhớ rất nhiều cây cổ 
thụ tỏa bóng sum sê, hai vỉa hè đầy 
sách. Suốt buổi sáng hôm đó tôi 
tha thẩn ở đây. Quá nhiều sách hay, 
tôi không biết nên bỏ cuốn gì mua 
cuốn gì. Muốn mua hết phải chất 
đầy vài xe tải. Giữa hai vỉa hè mênh 
mông sách đó, có cả những cuốn 
sách Mác – Lê. Cuốn Tư Bản Luận 
của Châu Tâm Luân và Hành trình 
trí thức của Karl Marx của Nguyễn 
Văn Trung cùng nhiều sách khác. 
Thoạt đầu tôi tưởng sách từ Hà Nôi 
chuyển vào, sau mới biết sách của 
Sài Gòn xuất bản từ những năm sáu 
mươi. Tôi hỏi ông chủ bán sách, ở 
đây người ta cũng cho in sách Mác 
- Lê à? Ông chủ quán vui vẻ nói, 
dạ chú. Sinh viên trong này học cả 
Mác - Lê. Tôi ngẩn ngơ cười không 
biết nói gì hơn.

Chuyện quá nhỏ, với nhiều người 
là không đáng kể, với tôi lúc đó thật 
khác thường, nếu không muốn nói 
thật lớn lao. Tôi không cắt nghĩa 
được đó là gì trong buổi sáng hôm 
ấy. Tôi còn ở lại Sài Gòn thêm 30 
buổi sáng nữa, vẫn không cắt nghĩa 
được đó là gì. Nhưng khi quay ra 
Hà Nội tôi bỗng sống khác đi, nghĩ 
khác đi, đọc khác đi, nói khác đi. 
Bạn bè tôi ngày đó gọi tôi là thằng 
hâm, thằng lập dị. Tôi thì rất vui vì 
biết mình đã được giải phóng.

Nguyễn Quang Lập

tôi. Không một mậu dịch viên nào, 
cả những bà hàng xén quê tôi, phục 
vụ khách hàng được như thế, cái 
túi nilon gói hàng càng không thể 
có. Ai đòi hỏi khách hàng dây chun 
buộc hàng và túi nilon đựng hàng 
sẽ bắt gặp cái nhìn khinh bỉ, vì đó 
là đòi hỏi của một kẻ không hâm 
hấp cũng ngu xuẩn. Giờ đây bà chủ 
tạp hóa Sài Gòn làm điều đó hồn 
hậu như một niềm vui của chính 
bà, khiến tôi sửng sốt.

Cách đó chưa đầy một tuần, ở Hà 
Nội tôi đi sắp hàng mua thịt cho 
anh cả. Cô mậu dịch viên hất hàm 
hỏi tôi, hết thịt, có đổi thịt sang 
sườn không? Dù thấy cả một rổ thịt 
tươi dưới chân cô mậu dịch viên tôi 
vẫn đáp, dạ có! Tranh cãi với các 
mậu dịch viên là điều dại dột nhất 
trần đời. Cô mậu dịch viên ném 
miếng sườn heo cho tôi. Cô ném 
mạnh quá, miếng sườn văng vào 
tôi. Tất nhiên tôi không hề tức giận, 
tôi cảm ơn cô đã bán sườn cho tôi 
và vui mừng đã chụp được miếng 
sườn, không để nó rơi xuống đất. 
Kể vậy để biết vì sao bà chủ tạp 
hóa Sài Gòn đã làm tôi sửng sốt.

Rời quầy tạp hóa tôi tìm tới một 
quán cà phê vườn. Uống cà phê để 
biết, cũng là để ra dáng ta đây dân 
Sài Gòn. Ở Hà Nội tôi chỉ quen chè 
chén, không dám uống cà phê vì 
nó rất đắt. Tôi ngồi vắt chân chữ 
ngũ nhâm nhi cốc cà phê đen đá 
pha sẵn, hút điếu thuốc Capstan, tự 
thấy mình lên hẳn mấy chân kính. 
Không may tôi vô ý quờ tay làm đổ 
vỡ ly cà phê. 

Biết mình sắp bị ăn chửi và phải 
đền tiền ly cà phê mặt cậu bé hai 
mươi tuổi đỏ lựng. Cô bé phục vụ 
chạy tới vội vã lau chùi, nhặt nhạnh 
mảnh vỡ thủy tinh với một thái độ 
như chính cô là người có lỗi. Cô 
thay cho tôi một ly cà phê mới nhẹ 
nhàng như một lẽ đương nhiên. Tôi 

Gòn. Ba tôi vẫn bắt tôi không được 
đi đâu, “ở nhà học hành cho tử tế”, 
nhưng tôi đủ lớn để bác bỏ sự ngăn 
cấm của ông. Hơn nữa cô họ tôi rất 
yêu tôi, đã cho người ra Hà Nội đón 
tôi vào. Xe chạy ba ngày ba đêm tôi 
được gặp Sài Gòn.

Tôi sẽ không kể những gì lần đầu 
tôi thấy trong biệt thự của ông bác 
tôi, từ máy điều hòa, tủ lạnh, ti vi tới 
xe máy, ô tô, cầu thang máy và bà 
giúp việc tuổi năm mươi một mực 
lễ phép gọi tôi bằng cậu. Ngay mấy 
cục đá lạnh cần lúc nào có ngay lúc 
đó cũng đã làm tôi thán phục lắm 
rồi. Thán phục chứ không ngạc 
nhiên, vì đó là nhà của ông triệu 
phú. Xin kể những gì buổi sáng đầu 
tiên tôi thực sự gặp gỡ Sài Gòn.

Khấp khởi và hồi hộp, rụt rè và 
cảnh giác, tôi bước xuống lòng 
đường thành phố Sài Gòn và gặp 
ngay tiếng dạ ngọt như mía lùi của 
bà bán hàng tạp hóa đáng tuổi mạ 
tôi. Không nghĩ tiếng dạ ấy giành 
cho mình, tôi ngoảnh lại sau xem 
bà chủ dạ ai. Không có ai. Thì ra 
bà chủ dạ khách hàng, điều mà tôi 
chưa từng thấy. Quay lại thấy nụ 
cười bà chủ, nụ cười khá giả tạo. 
Cả tiếng dạ cũng giả tạo nhưng với 
tôi là trên cả tuyệt vời. Từ bé cho 
đến giờ tôi toàn thấy những bộ mặt 
lạnh lùng khinh khỉnh của các mậu 
dịch viên, luôn coi khách hàng như 
những kẻ làm phiền họ. Lâu ngày 
rồi chính khách hàng cũng tự thấy 
mình có lỗi và chịu ơn các mậu dịch 
viên. Nghe một tiếng dạ, thấy một 
nụ cười của các mậu dịch viên dù 
là giả tạo cũng là điều không tưởng, 
thậm chí là phi lí.

Tôi mua ba chục cái bút bi về 
làm quà cho bạn bè. Bà chủ lấy dây 
chun bó bút bi và cho vào túi nilon, 
chăm chút cẩn thận cứ như bà đang 
gói hàng cho bà chứ không phải cho 
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Tiếng Trống Xưa
Tiếng trống uy hùng trỗi dọc ngang
Quân dân ngạo nghễ phất cờ vàng
Đầu voi Nhị Tướng tung hoành trận
Gót giặc thiên binh hỗn loạn hàng
Nước đã thăng trầm sông Hát chảy
Gương còn xán lạn giống Rồng mang
Hưng vong sử nhuộm màu kim cổ     
Tuổi trẻ xin người viết tiếp trang

Bửu Tùng

Cháu Con Tiếp Bước
Đầu voi gió thét giáo đâm ngang
Trống thúc quân reo phất phới vàng
Nhị Tướng xông pha mau chiến thắng
Thiên binh hỗn loạn vội đầu hàng
Ba năm ngôi báu biên cương giữ
Một trận Hát Giang phận số mang
Chiến tích Hai Bà vang lịch sử
Cháu con tiếp bước oai hùng trang!
 
Tha Nhân họa với BT

Thăm Chồng
Hình ảnh những phụ nữ miền Nam lặn lội ra Bắc để 
thăm nuôi chồng trong trại "cải tạo". Sau nhiều năm 
chờ đợi để nhận được tấm giấy phép đi thăm nuôi, họ 
phải bán tư trang và vay nợ cho chuyến đi thường phải 
mất 5 ngày đi xe tàu, vượt rừng, băng núi để, trong 30 
phút được phép thăm tù, chỉ được nhìn người chồng 
gầy guộc mà nghẹn khóc khi nước mắt chảy ngược về 
tim.

Mừng vui nhận giấy được thăm chồng
Mấy độ Thu tàn mãi đợi trông 
Gạo thuốc hành trang chờ món nợ
Xe tàu cước phí tiễn đôi bông 
Năm ngày vượt dốc hai chân nhủn 
Nửa tiếng nhìn nhau bốn mắt nồng 
Gác ngục trừng la: "giờ đã hết!"
Người ôm mặt khóc kẻ vô lồng  

Bửu Tùng 

Để tưởng niệm đồng bào tử nạn và tử sĩ QLVNCH 
trong cuộc triệt thoái bi hùng 44 năm trước đây

Thành kính tưởng niệm hàng vạn đồng bào và chiến 
sĩ QLVNCH đã bỏ mình trong cuộc triệt thoái Cao 
Nguyên đầy bi hùng trên con đường máu Liên Tỉnh Lộ 
7 nối liền Pleiku-Phú Bổn-Phú Yên, bắt đầu từ ngày 
16/3/1975.

Theo tác giả Nguyễn Đức Phương trong Chiến Tranh 
Việt Nam Toàn Tập, 1963-1975, Làng Văn 2001, trong 
số 60.000 chủ lực quân chỉ có 20.000 binh sĩ tới được 
Tuy Hòa, 5 Liên đoàn Biệt Động Quân gồm 7.000 
người chỉ còn 900 người. Lữ đoàn 2 Thiết Kỵ với trên 
100 xe tăng và thiết giáp chỉ còn 13 chiếc M-113.

Nỗi Buồn Cao Nguyên
(Thỉnh họa)

Hương lòng tưởng niệm kẻ quy thiên
Triệt thoái Cao Nguyên tháng lụy phiền
Một chuỗi xe người lê kiệt sức
Mười ngày đạn pháo dập triền miên
Linh hồn chật cửa trời chua xót
Máu thịt đầy đường cảnh đảo điên
Phía được toàn phe truyền lực đánh
Miền ai bỏ mặc đớn đau nghiền

Bửu Tùng

Thơ Xướng Họa
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Thăm Chồng
Đã đợi có ngày được gặp chồng
Biết bao háo hức thỏa long trông
Đẻ dành nhiều món, càng thêm nợ
Chi phí đi đường phải bán bông
Mấy chuyến xe đò ngưòi mệt lả
Nửa giờ thấy mặt mắt cay nồng
Ngục cai bỗng hét ‘’lệnh thăm hết’’
Kẻ vẫy tay kẻ trở lại lồng.
 
Tha Nhân họa chia sẻ với BT

Tháng Mất Nhau
Một Tháng Tư về khóc mất nhau
Quê hương máu lệ thấm hoen màu
Người xe chạy giặc dòng nghiêng ngả
Đạn pháo dằn thây thịt nát nhàu
Tiếng sét ly tan rền tủi nhục
Khung trời kỷ niệm đẫm buồn đau
Thương ngày súng gãy anh liều chết
Mở lối cho em thoát xuống tàu

Bửu Tùng

Bài họa:
Hoài Niệm Tháng Tư Đen
Em hỡi, tháng Tư thất lạc nhau.
Giang sơn tắm máu, đã thay màu. 
Lìa xa đất mẹ, cơ đồ nát. 
Bỏ lại quê cha, xã tắc nhàu. 
Viễn xứ lòng mang bao nỗi nhớ. 
Quê người dạ chứa bấy niềm đau. 
Bóng chim tăm cá, ôi biền biệt... 
Lỡ mất đời ta, bởi chuyến tàu! 

Duy Anh 

Vượt Biển Khơi
Ôi thuyền nhỏ bé chở trời mơ
Vượt sóng trùng khơi biển chẳng ngờ
Bỏ lại niềm đau liền một dải
Mang theo nỗi nhớ cách đôi bờ
Tự do búa đã dần tơi tả
Công lý liềm còn cứa xác xơ
Mẹ chít vành tang sầu thế kỷ
Nhìn con nhạt bóng giữa sương mờ

Bửu Tùng

Tiếc Thương
Biển khóc bên bờ cửa Thuận An
Trườn hôn sóng chạm những hơi tàn
Kình Ngư đạn hết ôm nòng lạnh
Mãnh Hổ môi khô thét họng khàn
Quả nhặt cùng chia tròn dũng khí
Viên tìm để giữ vẹn trung can
Anh hùng lỡ vận thành bia sống
Bãi bắn tang thương phủ kín màn

Bửu Tùng

Người Thương Binh VNCH
Giữ nước ra vào cõi tử sinh
Cho dân thuở ấy sống yên bình
Tay chân đạn xẻ nên tàn phế
Mặt mũi mìn phang biến dị hình
Lối cũ mờ phai vầng mộng ước
Làng xưa vỡ vụn bóng ân tình
Già trong khổ nhục theo ngày tháng
Bão tố quằn vai chỉ một mình

Bửu Tùng
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dục Quốc gia (NFL) đã quỳ xuống 
và quàng tay nhau thay vì đứng 
nghiêm chào cờ trước các trận đấu, 
đã gây ra nhiều tranh cãi. Tổng 
thống Trump đã phản ứng mạnh 
mẽ tuyên bố: “Khi thấy một cầu 
thủ nào bất kính với quốc kỳ của 
chúng ta, hãy đuổi thằng đó ra khỏi 
sân ngay lập tức!”

Nhiều người nghĩ làm lễ Chào 
Cờ trong các sinh hoạt cộng đồng 
là làm “chính trị”, quan niệm về 
chính trị và sống với thái độ chính 
trị đúng đắn là việc mà có lẽ ai cũng 
đã hiểu. Riêng tôi luôn yêu quý 
màu cờ và ước mong mọi người 
tích cực hơn để tỏ lòng yêu thương, 
tôn trọng Quốc Kỳ và Quốc Ca.

Trịnh Thị Khang An

nghĩa và tổ quốc trước sự bán nước 
của Cộng sản Việt nam cho Trung 
Cộng.

Từ năm 2003, một chiến dịch 
cờ Vàng đã được khởi xướng từ 
thành phố Westminster thuộc tiểu 
bang California, đến nay đã có 
trên 100 đơn vị hành chánh tại Hoa 
kỳ, Canada và nhiều nới trên thế 
giới đã vinh danh cờ Vàng là biểu 
tượng của người Việt sinh sống tại 
địa phương, là lá cờ Di Sản được 
sử dụng chính thức trong các ngày 
lễ lớn. Một số người cũng dám treo 
và mặc áo, quàng khăn với hình cờ 
Vàng ngay tại Việt Nam bây giờ.

Không riêng người Việt, người 
dân khắp nơi trên thế giới đều tôn 
trọng lá quốc kỳ của dân tộc mình. 
Bài quốc ca cũng thế. Người dân 
Canada cũng đã tốn rất nhiều giấy 
mực, vận động để cuối cùng vào 
đầu tháng Hai 2018, đạo luật C210 
đã chính thức thông qua, đổi lời bài 
O Canada cho phù hợp với nguyện 
vọng người dân. Thay vì hát câu 
“true patriot love, in all thy sons 
command” – bây giờ đã đổi thành 
“in all of us command”, vì nếu 
dùng chữ “son” thì chẳng lẽ chỉ có 
nam giới mới yêu nước sao! Vậy 
nếu hát bài quốc ca Canada, bạn 
nhớ hát đúng lời mới này nhé.

Riêng tôi mỗi khi hát câu “Này 
công dân ơi, quốc gia đến ngày giải 
phóng”, tôi cũng hơi không thích 
chữ “giải phóng” vì ngày quốc hận 
30 tháng 4, 1975 thường bị gọi là 
ngày “giải phóng”. Tiếc thay chưa 
có cơ quan nào có thẫm quyền để 
chính thức ban hành luật thay đổi 
câu này, nên tôi đành tôn trọng và 
hát đúng câu nguyên thủy đã được 
chính phủ Việt Nam Cộng Hòa 
công nhận, thay vì hát “đứng lên 
đáp lời sống núi”

Ở Mỹ, gần đây các cầu thủ đội 
banh thuộc Liên đoàn Bóng bầu 

Chào cờ

Tôi vẫn nhớ bài học “công dân 
giáo dục” khi còn bé, dạy phải 

tôn trọng quốc kỳ, quốc ca. Khi 
chào cờ phải đứng nghiêm chỉnh, bỏ 
mũ nón xuống để tỏ lòng tôn trọng. 
Những lần tham dự lễ thượng kỳ 
tại Toronto, tôi đều xúc động muốn 
khóc. Mới đây vài người quen vừa 
từ quê nhà sang thăm Canada, cũng 
đã chia sẻ cảm tưởng bồi hồi khi 
được dự lễ Chào Cờ, khi nghe lại 
bài quốc ca Việt Nam Cộng Hòa sau 
hơn 40 năm xa cách. 

Vào ngày 9 tháng 6, 2018 vừa 
qua tại Paris nước Pháp, nhiều hội 
đoàn đã tổ chức tốt đẹp ngày vinh 
danh 70 năm lá cờ Vàng. Trước đây 
những dịp kỷ niệm 50 năm, 60 năm 
nhiều nơi trên thế giới cũng đã tổ 
chức vinh danh lá cờ VNCH vì lá 
cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng 
cho một Việt nam Tự do và Dân 
chủ. Chúng ta không quên những 
anh hùng đã hy sinh để bảo vệ giá 
trị của lá cờ - biểu tượng cho chính 

Danh Ngôn 

Mười Tính Tốt nên phát huy:
Thông minh
Cần cù
Chịu đựng 
Bắt chước giỏi
Gia đình đùm bọc nhau
Thích làm chủ
Dễ thích nghi 
Hiếu học
Yêu nước 
Biết giữ gìn bản sắc dân tộc
 
Mười Tính Xấu nên tránh:
Đi trễ 
Nói dối
Thiếu tinh thần trách nhiệm
Thích nói xấu người khác
Không tôn trọng của công
Thù dai 
Hay đổ lỗi
Không đoàn kết
Thiếu kỷ luật
 Lơ là việc chung
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Khóc em xưa

Về theo đổ nát phố xưa
Ngổn ngang như thể ta chưa từng về
Chưa từng thức với đam mê
Nghe đêm gió lộng bốn bề âm vang
Chưa từng hái đóa quỳ vàng
Sân trường rón rén theo nàng tiểu thư
Thế là đổ vỡ rồi ư?
Tháng Ba gạch ngói mềm như bụi trần
Tìm đâu em với mộ phần
40 Năm đã chưa lần về thăm …

Khóc nước non

40 Năm hỡi nước non
Khóc vành tang trắng quấn tròn đầu xanh
Con ơi,Mẹ cố gắng sanh
Con chưa biết khóc đã thành cô nhi
40 Năm đã qua đi
Con giờ khóc hận biệt ly sơn hà
Nước non huyết lệ can qua
Võng ru vọng tiếng ơi à quê hương
40 Năm một đoạn đường
Sao mà thăm thẳm nhớ thương vơi đầy
Kẻ còn, người mất nơi này
Qua cơn loạn lạc sao quay quắt sầu
Núi sông vẽ lại từ đâu
Sẽ là gấm vóc khởi đầu dựng nên

Hương Bmt

HUYẾT LỆ 
NƯỚC NON

Khóc con

Xưa con nựng nịu ẵm bồng
Một ngày vượt biển theo dòng cuồng phong
Con còn gì giữa mênh mông
Máu loang biển cả buốt lòng thân ghe
Mẹ xin thế mạng chở che 
Mà sao quân dữ chẳng nghe tiếng người
Từ trong bão tố biển trời
Mẹ con mình sẽ đời đời bên nhau
Cha con chết lặng niềm đau
Hờn căm tóe máu hận sâu ngàn đời

Khóc Chồng

Tháng Tư giọt lệ khóc thầm
Như đôi nến thắp dương âm chia lìa
Bóng anh về giữa canh khuya
Con mình yên giấc, ngoài kia trăng tàn
Hồn anh về với khăn tang
Vẫn còn nghìn sợi buộc ràng tình em
Góc rừng sương lạnh trong đêm
Lạnh xương cốt đã hóa mềm đất nâu
Xưa chinh phụ khóc mưa ngâu
Nay em lặng lẽ với màu tóc phai

Khóc Bạn

Mày thèm điếu thuốc hả Mày?
Để Tao đốt nén nhang này … thơm râu
Bây giờ đừng hỏi rượu đâu 
Bi đông rượu bỏ ở cầu tử sinh
Chỗ giày Mày lún xuống sình
Còn thân Mày gói theo tình poncho
Tao ôm một miếng xương khô
Hôn thầm chỗ mộ giữa mô đất lành
Tiếng Tao thấu tận trời xanh
Còn bao nhiêu đó... Mày đành bỏ Tao?
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sinh sống, sau đó Tịnh An học nghề 
qua những lần mua bán ấy. Nàng 
đến nhà những người quen, bạn 
bè có nhu cầu nhưng ngại ngùng 
không muốn ra chợ bán, mua áo 
quần cũ bán lại, nàng khéo tay luôn 
kết lại khuy nút, khâu lại những chỗ 
sút chỉ nên buôn bán cũng qua ngày 
…Tối qua Tịnh An đă cẩn thận gói 
những miếng đường, lon mỡ ráng, 
muối ruốc, chai thuốc trụ sinh, chai 
thuốc B1…đem theo thăm chồng. 
Lần trước Tịnh An thấy da Quốc 
xạm vàng và có vẻ mập ra nàng 
ngạc nhiên hỏi, nhưng Quốc nói 
“anh khỏe lắm em đừng lo cho anh, 
em ráng lo cho các con thay anh 
em nhé”. Tịnh An nắm chặc cổ tay 
chồng và hứa “tin em đi, em lo được 
mà”. Nhìn vào vết lõm sâu trên cổ 
tay chồng sau khi buông ra, Tịnh 
An đoán chồng bị phù thủng nặng. 
Hôm qua ngồi bán áo quần cũ cạnh 
sạp bán thuốc tây ở chợ Tân Định 
của dược sĩ Tùng, nàng có hỏi và 
Tùng nghĩ Quốc cần thêm sinh tố 
nhưng nhìn nắm tiền ít ỏi của ngày 
bán hôm nay Tịnh An chỉ đủ mua 
một chai sinh tố B1

Chạy đầu này đắp đầu kia, ba mẹ 
con cũng sống qua ngày. Ngày Quốc 
ra đi cải tạo con bé Ti vừa đầy tháng 
mà ngày Quốc được thả về nhà thì 
Ti đã ba tuổi rồi. Cái chức gọi là 
giáo sư biệt phái của Quốc mà đi cải 
tạo ba năm có người cho là may lắm 
rồi vì chính quyền miền bắc nghĩ 
giáo sư biệt phái là giáo sư đặc biệt 
phái qua bên giáo dục để kềm kẹp 
kiểm soát hệ thống giáo dục theo 
chỉ đạo của chế độ miền nam. Quốc 
về hai vợ chồng phụ nhau buôn bán 
áo quần cũ, hai túi áo quần sáng 
sáng Quốc chở ra chợ ngồi bán, 
Tịnh An lo con xong chạy ra ngồi 
cho chồng theo các đồng nghiệp cũ 
tập tành đi ra bưu điện chờ người 
có thân nhân từ ngoại quốc gửi quà 
về mua qua bán lại. Một vài tuần 

người chồng đang đến bến bờ tự 
do là một hình ảnh tuyệt đẹp và là 
một đời ước mơ của bà mà không 
bao giờ có được….bà đứng dậy bà 
tiến đến sờ vào phiến đá có khắc 
hàng chữ Gia đình thuyền nhân 
Nguyễn Hưng Quốc. Bà thì thầm” 
Anh Quốc ơi, đã hơn bốn mươi năm 
từ ngày ấy, anh ra đi”.Mắt bà thấy 
nóng nóng nhưng bà sẽ không khóc 
vì lòng bà bình thản lắm…đã hơn 
bốn mươi năm rồi từ dạo ấy..

Tịnh An vội vội vàng vàng tay dắt 
thằng Bình tay ẵm con bé Ti sang 
nhà Nguyệt. Hôm nay Tịnh An phải 
đi thăm nuôi chồng nên đem con 
qua nhà Nguyệt để nhờ mẹ Nguyệt 
trông dùm. Nguyệt là hàng xóm mà 
cũng là đồng nghiệp cũ của nàng, 
Nguyệt vẫn còn được lưu dung đi 
dạy học, nhưng nàng thì chọn con 
đường buôn bán chợ trời vừa lo cho 
con vừa buôn bán đợi chồng đi cải 
tạo về. Khởi đầu của nghề bán áo 
quần cũ ở chợ trời là nàng bán dần 
áo quần của mình và gia đình để 

THUYỀN 
NHÂN

Võ Hoàng Thiên An

Sáng hôm nay như thường lệ bà 
Tịnh An đi bộ từ nhà ra thư viện 

Burnhamthorpe, bà có thói quen đi 
bộ mỗi ngày vào những ngày thời 
tiết tốt như hôm nay. Hôm nay trời 
đã vào thu, những cây phong rực rỡ 
màu lá trong nắng sáng. Canada thật 
là một xứ được thiên nhiên ưu đãi, 
không có thiên tai lớn như không 
lũ lụt, không động đất, không sóng 
thần. Trong thâm tâm bà luôn cám 
ơn Canada đã đón nhận các mẹ con 
bà và bây giờ bà cảm thấy rất an 
lòng, các con, các cháu của bà đang 
được bình an, cuộc sống ổn định trên 
xứ lá phong này. Bà ngồi xuống trên 
ghế đá nghỉ mệt. Nhìn vào tượng đài 
thuyền nhân Việt Nam, hình tượng 
người đàn bà bế con đứng cạnh 
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Quốc đi nghĩa vụ lao động  thủy 
lợi. Tịnh An không nén được nữa, 
nàng khóc òa cho thân phận mình 
rồi theo cảm xúc đó nàng đành bịa 
chuyện Quốc dắt con trai bỏ mẹ 
con nàng sau khi vợ chồng cải vả 
nhau… Hằng đêm khi nguyện cầu 
nàng thì thầm “Quốc ơi, em xin 
lỗi anh, chắc anh hiểu cho em phải 
nói vậy để bảo vệ cho em và  cho 
con gái mình”…..Bốn tháng sống 
trong tuyệt vọng, mối tuyệt vọng 
lớn dần theo thời gian. Tịnh An 
phải dấu kín cha  mẹ chồng và cha 

mẹ mình, một mình ôm 
mối lo âu , nhìn  bé Ti bé 
quá vô tư bi bô đòi anh, 
đòi ba mà lòng quặn thắt. 
Nguyệt là người nàng có 
thể tâm sự nhưng hai đứa 
chỉ nhìn nhau nghẹn ngào 
không lối thoát...Rồi một 
hôm nàng nhận được thư 
từ nước ngoài, cầm lá thư 
với con tem và khuôn 
dấu ngoại quốc trong tay 
Tịnh An run lên mừng rỡ 
nàng mở thư ra nét chữ xa 
lạ làm nàng điếng người 
một luồn điện lạnh ngắt 

thoáng trong cột sống. Lá thư của 
một người xa lạ họ cho biết đi cùng 
tàu với Quốc chuyến tàu bị ba lần 
cướp biển, bị bể máy lênh đênh 
trên biển mấy ngày và sau cùng đã 
được vớt vào đảo Bidong. Quốc thì 
không còn và Bình hiện đang ở trại 
tỵ nạn theo dạng cô nhi. Kèm theo 
lá thư có vài dòng của Bình, nhìn 
nét chữ non nớt của con, thằng bé 
8 tuổi viết “Mẹ ơi con là Bình, ba 
mất rồi, con nhớ mẹ và em Ti lắm”. 
Tịnh An ngất đi, nàng tỉnh dậy thấy 
con bé Ti đang ngồi bên cạnh khóc 
thút thít. Tịnh An lặng người nhớ 
lại rồi đọc lại thơ lần nữa, bất động 
một lúc Tịnh An cho con ăn rồi lên 
giường nằm, bé Ti quay ra ngũ còn 
Tịnh An cứ nằm như thế không 
biết bao lâu…Quốc ơi, anh đâu rồi, 

cháy nắng trên tóc con Tịnh An 
nói “Bình ơi, con về quê thăm ông 
nội đừng quên mẹ nghe con” mà 
lòng quặn thắt, lần cuối được ôm 
con Tịnh An không muốn thả ra… 
Tối đó hai vợ chồng năm bên nhau 
Quốc ôm vợ không nói một lời nào 
cả hai thao thức bên nhau cho đến 
gần sáng Quốc hôn vợ hôn con gái 
rồi lặng lẽ dắt con trai ra bến xe, 
Tịnh An quỳ xuống cầu trời Phật 
xin bình an cho hai cha con……..

Hai tuần sau vẫn không có tin của 
hai cha con, hằng ngày ra chợ Tịnh 
An nghe bao nhiêu câu chuyện 
thảm thương của những chuyến đi 
bằng đường bộ cũng như đường 
biển, chuyện người ta lừa lọc nhau 
trong xã hội đảo điên, chuyện tù 
vượt biên… ba tuần sau gia đình 
một người trong nhóm cùng tàu 
của Quốc  đã nhận điện tín theo 
mật hiệu đã đến bình an…Tinh An 
thở phào nhẹ nhõm và hy vọng …
vẫn không một tin tức của chồng 
nàng nghĩ có thể Quốc đã không 
có đủ tiền để gửi điện tín….một 
tháng  rồi hai tháng sau vẫn không 
có tin…con bé Ti đã năm tuổi hàng 
ngày theo mẹ ra chợ ngồi …Một 
hôm có công an khu vực đến kêu 

sau khi được thả về, khi đi trình 
diện ủy ban quân quản và Quốc 
được khuyên nên đem gia đình đi 
kinh tế mới vì thành phố đang trong 
kế hoạch giảm dân nếu ở lại anh 
sẽ không có hộ khẩu, sẽ không có 
tiêu chuẩn lương thực và không có 
quyền công dân…Nhìn hai con còn 
nhỏ dại không tương lai, nhìn Tịnh 
An ốm yếu gầy gò xuôi ngược, thấy 
một tương lai đen tối. Quốc không 
đành lòng, mới ngày nào cô giáo trẻ 
Tịnh An về trình diện trường Quốc 
đang dạy như đem một làn gió mát 
cho hội đồng trường, Tịnh An xinh 
đẹp dịu dàng nhỏ nhẹ mà cả trường 
yêu mến đã bị Quốc chinh phục rồi 
sau đám cưới một gia đình nhỏ hạnh 
phúc ra đời, hai vợ chồng trẻ không 
mơ ước gì thêm. Quốc đặt tên con 
trai đầu lòng là Bình anh nói “Tịnh 
An ơi, em và con là vùng trời An 
Bình của đời anh, cám ơn Trời, cám 
ơn em”. Nhưng đời không bình an 
như ước mơ, sau ba mươi tháng tư, 
miền nam đổi chủ, cuộc sống người 
dân đảo lộn. Cha con vợ chồng ly 
tán, kẻ bỏ nước ra đi, người bị lừa 
vào trại cải tạo với lời hứa hẹn đi cải 
tạo hai tuần cho công chức cao cấp 
và sĩ quan VNCH…cuộc sống mới 
theo tiêu chuẩn, hộ khẩu, tạm trú, 
trình diện, họp tổ dân phố, đổi tiền, 
đi kinh tế mới, vượt biên, bị bắt, 
tù tội, hải tặc không làm sờn lòng 
người miền nam, những con người 
miền nam vẫn kiếm đường ra đi…
người ta nói nếu cột đèn miền nam 
đi được cũng ra đi luôn……   Rồi 
một ngày nghe có mối đi vượt biên 
rẽ của người quen, vợ chồng bàn 
nhau, Tịnh An còn đủ số nữ trang 
đồ cưới đủ để Quốc dắt con trai ra 
đi tìm tương lai, Tịnh An ở lại với 
con gái để giữ căn nhà ở nếu không 
may chuyến đi không thành công 
thì gia đình còn căn nhà để trú ngụ.

Ôm con trai vào lòng hít mùi 
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cười vừa nói…Rồi nó quay lại gọi 
thằng bạn trai đang đứng đọc những 
dòng chữ khắc trên bệ đá,  “ Ben! 
Come to my grandma”…Nó kéo 
tay thằng bạn đến bên cạnh tượng 
thuyền nhân sờ vào tấm đá có ô 
chữ “Gia đình thuyền nhân Nguyễn 
Hưng Quốc.” hãnh diện nói “This 
is my Grandfather’s name, and you 
know my Grand mother, my Dad, 
my auntie are boat people too”

Võ Hoàng Thiên An

được mọi người thành khẩn hướng 
đến. Đêm đến chỉ còn tiếng gió rít, 
tiếng sóng vỗ mọi người mệt mỏi 
dựa lên nhau thiếp đi, nhưng Tịnh 
An ngồi im lặng một góc, tay ôm 
chặt con nhưng lòng lạnh lùng nhìn 
vào mặt biển đen ngòm như muốn 
thách đố với biển cả, biển đã cướp 
đi chồng nàng và nếu tàn nhẫn hơn 
nữa thì cứ kéo nàng và con gái theo 
luôn cho vợ chồng gặp nhau…
nhưng hình ảnh Bình bơ vơ trong 
trại tỵ nạn  làm nàng nghẹn ngào…
Biển nào phải vô tình! chuyến đi 
của nàng thật bình an, biển êm, 
lặng sóng, may mắn đến bờ nhanh 
chóng nhẹ nhàng, biển đã đưa mẹ 
con nàng đến bờ một cách bình 
an êm thắm……. Cao ủy tỵ nạn 
đã tận tình giúp nàng kiếm được 
Bình. Thằng bé vẫn trong trại cô 
nhi nhìn con khỏe mạnh rạm nắng 
trong nắng biển Bi Đông, Tịnh An 
quỳ xuống ôm con, ba mẹ con khóc 
ròng trong niềm vui không trọn 
vẹn.

Rồi ngày tháng trôi đi mẹ conTịnh 
An được định cư trong vùng 
Toronto Canada, với sự trợ giúp của 
chính phủ cho người mẹ độc thân 
có hai con còn nhỏ, Tịnh An may 
mắn trở lại trường học nghề, nàng 
tốt nghiệp rồi đi làm nuôi hai con. 
Các con ngoan ngoãn nghe lời mẹ, 
học hành chăm chỉ, Bình trở thành 
người đàn ông nhỏ trong nhà, lo 
cho em gái, phụ giúp mẹ việc nhà, 
đời sống ba mẹ con bình an như 
mong ước. Có một vài người đàn 
ông muốn lập gia đình với nàng 
nhưng nàng vẫn giữ đời sống độc 
thân vì  nhớ lời Quốc nói “ em ráng 
lo cho các con thay anh em nhé”  và 
lần lượt các con thành danh, thành 
thân…………………….

”.A bà nội! con biết bà nội ở đây 
mà, con vừa về, con có chạy lại chỗ 
bà nội mà không có bà … ” con bé 
Sophia chạy lại ôm hôn  bà, nó vừa 

Bình ơi mẹ đây nè, Trời ơi, Phật ơi, 
Chúa ơi! các vị ở đâu rồi? có nghe 
chăng lời cầu xin của con. Tịnh An 
thấy trong cơn ảo giác xác Quốc trôi 
bồng bềnh trên mặt biển, thấy thằng 
Bình ngơ ngác đứng một mình trong 
mưa gió, Tịnh An đưa tay ra chụp 
lấy con thì chỉ là khoảng không chới 
với mà thôi.

 Những ngày sau Tịnh An không 
thiết ăn uống, người như điên dại…
khóc cười..rũ rượi…Nguyệt không 
giúp nỗi được bạn, Nguyệt nhắn gia 
đình hai bên của Tịnh An và Quốc 
lên, Mẹ chồng nàng dưới quê lên 
bàn với mẹ của Tịnh An dẫn bé Ti 
về quê nuôi và Mẹ Tịnh An đem 
nàng về nhà thuốc thang cho nàng. 
Trong cơn say thuốc an thần Tịnh 
An thấy đám hải tặc xâm hình mang 
lưỡi lê xông vào Bình nàng lao ra và 
hét lên cứ như thế trong căn nhà nhỏ 
có tiếng thét lên, rồi tiếng khóc não 
nùng của Tịnh An. Cha nàng nhìn 
đầu tóc bạc trắng của vợ lom khom 
săn sóc Tịnh An ngơ ngẫn ngồi nhìn 
khoảng không mà không cầm được 
nước mắt. Nhờ sự tận tình săn sóc 
của mẹ cùng lòng thương yêu và hy 
sinh của gia đình và thời gian cũng 
là liều thuốc nhiệm mầu,Tịnh An 
cũng tỉnh táo dần dần, nàng cương 
quyết đứng lên, nàng phải sống vì 
hai con, Bình đang cần mẹ.  Cô sinh 
viên văn khoa năm nào đã bị đời 
quăng ra đường. Tịnh An không còn 
nhút nhát nữa nàng liều lĩnh tự tin. 
Bất chấp lời can ngăn của cha mẹ, 
nàng quyết ra đi tìm gặp con trai, 
với lý lịch mới bị chồng bỏ, nàng 
xin vào làm trong một căn tin của 
công ty hợp doanh đóng tàu chở 
hàng quốc doanh. Qua môi giới của 
một cán bộ trong công ty nàng sang 
nhượng căn nhà của mình cho người 
nhà  của một cán bộ và đổi lại một 
chỗ ra đi trên tàu cho mẹ con nàng 
khi có dịp đến……Trên tàu mọi 
người cầu nguyện, Chúa Phật…

Danh Ngôn 

Chúc bạn luôn có được:

Nhân: Lòng thương người
Hiếu: Thảo kính cha mẹ
Thông: Hiểu việc, hiểu mình, 
hiểu người
Kiệm: Không hoang phí
Học: Trau dồi kiến thức
Trung: Hết lòng với quê hương
Chính: Ngay thẳng
Dung: Biết tha lỗi
Liêm: Trong sạch
Tín: Uy tín để người khác tin 
mình
Dũng: Mạnh mẽ, can đảm
Hậu: Chung thủy

*********
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Ngày xửa ngày xưa có một cụ già, người ta gọi 
cụ là ông Tư. Ông Tư thuở trước là công chức 

trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, thanh liêm cần 
mẫn.

Năm 1975 nước mất vào tay Cộng sản, ông bị bắt đi 
tù "cải tạo", mãn hạn trở về làm rẫy sinh sống. Rồi vì 
cái cột đèn nếu đi được cũng đi, nên ông và gia đình 
vượt biên sang Mỹ, khá lớn tuổi nhưng ông cố gắng 
nên cũng có việc làm, sống qua ngày. Ông chỉ khắc 
khoải lo cho đất nước, lo cho cộng đồng. Ông tham 
gia các việc chung, đôn đốc hướng dẫn giới trẻ hiểu về 
trách nhiệm của mình, đặc biệt tấm tình với tha nhân, 
quê hương. Ông lượm từng cái vỏ lon bia để góp tay 
gây quỹ cho Dân Chủ, ông dè sẻn tiêu xài cho bản 
thân, nhưng luôn rộng rãi đóng góp cho những việc 
có ý nghĩa. 

Thấy ông Tư có lòng, nhiều người ủng hộ nên các 
buổi gây quỹ đều khá thành công. Cũng không thiếu 
người cười ông "quởn" nên không chịu nghỉ ngơi, tối 
ngày nhắc lại chuyện quê cũ, lúc nào cũng "cờ quạt", 
cũng "chính trị chính em", không biết quên đi để sống 
hội nhập vào xã hội văn minh mới. Ông cũng buồn 
nhưng không giải thích, chỉ kiên trì làm việc. Ông 
luôn nhớ câu nói của Sào Nam Phan Bội Châu "Sống 
tủi làm chi đứng chật trời". Ông chỉ tiếc mình không 
còn trẻ, không còn lanh lẹ để làm việc nhiều hơn. Mỗi 
lễ Thượng Kỳ 30 tháng Tư, mỗi buổi biểu tình chống 
Cộng Sản bán nước hại dân, dù lạnh dù mưa ông vẫn 
tham dự, có lần bị sưng phổi rất nặng.

Năm 2016 khi biển và môi trường miền Trung bị 
nhiễm độc Formosa, ông càng lo buồn hơn. Rồi ông 
cũng qua đời vì già yếu, chẳng tiếc gì nơi cuộc sống 
nhưng nhắm mắt không yên khi đất nước vẫn còn 

nhiễu nhương, cộng đồng hải ngoại vẫn còn xáo trộn, 
thiếu đoàn kết....

Tôi là cháu mấy đời của ông Tư, đang sống ở thời 
đại nguyên tử tân tiến nhất. Việc gì cũng có robot, máy 
móc làm dùm, chúng tôi không cầm laptop, cell phôn 
nữa mà tất cả đã được cấy vào thân thể, chúng tôi chỉ 
cần nhớ các mật mã để ra lệnh mà thôi. Tuy đời sống 
vật chất văn minh, nhưng tinh thần chúng tôi trống trải. 
Nhìn lại bản thân tôi thấy mình cũng không khác người 
máy là bao nhiêu. Con em chúng tôi khô khan, không 
thích giao tiếp trực diện với nhau, chúng đối với cha mẹ 
rất lạt lẽo, tinh thần quốc gia, gia đình hầu như không 
có. Chúng sống hổi hả, luôn bận tâm phát minh máy 
móc mới, mà không thấy cái hại, cái thiếu sót của đời 
sống tâm linh.

Hôm nay buồn buồn, tôi ra lệnh cho máy nhớ chiếu 
lại hình ảnh ngày xưa xem cho biết thế hệ cũ sống ra 
sao, tôi lại thấy hay hay. Ông Tư này thuộc loại "già 
gân", "Thăng Long Hoài Cổ", nếu ông biết cháu chắt 
của ông nay làm lớn trong chính phủ Mỹ, chắc ông vui 
lắm. Cha mẹ tôi bận rộn ít nói về nguồn gốc, nhưng cái 
họ Nguyễn và cái mũi tẹt, màu da vàng vẫn gợi tò mò 
cho tôi. Tôi nhất định sẽ bỏ thêm giờ để tìm hiểu về ông 
cố ông sơ mình. Ừ, làm con cháu Việt Nam cũng không 
đến nỗi tệ nếu ông cha mình là những người như ông Tư 
này. Hơn nữa còn có các vị như Linh mục Nguyễn Văn 
Lý, Mẹ Nấm, Trần Huỳnh Duy Thức, Bích Khương, 
Dũng Phi Hổ, Đinh Nguyên Kha, Phương Uyên... Họ 
là những người đáng khâm phục, cuộc sống chúng tôi 
ngày nay cần những mẫu gương như thế để hãnh diện 
và xây dựng đời sống tinh thần. 

Theo luật sống, có những cái sẽ mất đi, những cũng 
có những cái sẽ tồn tại mãi mãi trong tim....

Ái Miên

 Chuyện Cổ Tích Thời Đại

Ông Tư
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THÁNG TƯ ĐEN
Xứ người gợi nhớ tháng tư đen,
Thảm cảnh bảy lăm thật khó quên.
Nước mất nghẹn ngào tìm lánh nạn,
Nhà tan uất ức thét vang rền.
Bốn tư năm chẵn tim còn thắt,
Chín chục triệu hơn lệ vẫn hoen.
Lãnh thổ mất dần dân khốn khổ,
Lòng người than oán ắt không bền. 

Nguyên Vũ

CUỐN THEO DÒNG
Ham danh một lũ cuốn theo dòng,
Ỷ thế cậy quyền chẳng chút thông.
Phật ý tiền nhân chưa thấu suốt,
Theo chân đám Chệt lại cam lòng.
Non sông bán rẻ quân Tàu cộng,
Dân tộc tiêu tan giống Lạc hồng.
Tổ quốc lâm nguy mau đứng dậy,
Diệt trừ gian ác, hận căn phồng.

Nguyên Vũ

Danh Ngôn 
“Trong một nước được cai quản tốt, nghèo đói là 
một điều đáng xấu hổ. Trong một nước được cai 
quản tồi, giàu có là một điều đáng xấu hổ.” 
– Khổng Tử

“Đối với những người hiểu, giải thích là không 
cần thiết. Đối với những người không hiểu, không 
giải thích nào sẽ đủ.”
 – Khuyết danh

“Hãy nhìn cuộc đời bằng cái tâm. Đừng nhìn cuộc 
đời bằng cái tôi.” 
– Trí Trương

“Điều duy nhất tệ hơn bị mù là có được thị giác 
mà không có được tầm nhìn.” 
– Helen Keller



30 Tháng 4, 1975 - 2019103



104Tuyển Tập - Tháng Tư Đen 104



30 Tháng 4, 1975 - 2019105

Sư Ðoàn cơ giới. Ðây là một lực 
lượng cơ động cao, hỏa lực mạnh, 
trừ bị xung kích Quân Ðoàn III, khi 
thì can thiệp vào khu vực hành quân 
của Sư Ðoàn 25 Bộ Binh, khi thì tác 
chiến trong khu vực hành quân của 
Sư Ðoàn 18 Bộ Binh. Trong Vùng 
III Chiến Thuật, chỗ nào “nặng” là 
có mặt Lực Lượng Xung Kích Quân 
Ðoàn III. Thời Ðại Tướng Ðỗ Cao 
Trí là Tư Lệnh Quân Ðoàn III kiêm 
Tư Lệnh Vùng 3 Chiến Thuật, nó là 
lực lượng chủ lực Quân Ðoàn, luôn 
luôn chủ động và thường xuyên 
hoạt động trên chiến trường ngoại 
biên Campuchia.

Lực Lượng Xung Kích Quân 
Ðoàn III đã từng quần thảo nhiều 
với các Sư Ðoàn cộng sản Bắc Việt 
còn gọi là Công Trường CT-5, CT-7 
và CT-9 ở Peang Cheang, Chup, 
Chlong, Ðambe, Krek, Snoul, Ðức 
Huệ, An Ðiền, Rạch Bắp.

Nó cứu Chiến Ðoàn 5 Biệt Ðộng 
Quân của Ðại Tá Ðương ở Chlong 
và Ðambe tháng 2/3-71 khi rút ra 
QL-7. Nó tiếp cứu Chiến Ðoàn 8/
SÐ5BB ở Snoul rút về Lộc Ninh 
tháng 6-71. Nó giải vây và cứu Tiểu 
Ðoàn 30 BÐQ của Thiếu Tá Võ 
Mộng Thùy ở căn cứ Alpha trên mặt 
trận Krek tháng 11-71.

Cuối năm 1971 tôi rời LÐ3KB/
Lực Lượng Xung Kích Quân Ðoàn 
III. Trong hai năm 1972-1973 tôi du 
học. Không bao lâu, Trung Tướng 
Nguyễn Văn Minh, Tư Lệnh Quân 
Ðoàn III phân tán và giải thể LÐ3KB 
đồng thời giải tán Lực Lượng Xung 
Kích Quân Ðoàn III. Khi trận An 
Lộc- Bình Long bùng nổ dữ dội 
mùa Hè 1972, lực lượng Thiết Giáp 
QÐ III hoàn toàn bị tê liệt.

Khi tôi trở về nước, Trung Tướng 
Phạm Quốc Thuần thay Trung 
Tướng Nguyễn Văn Minh yêu cầu 
tôi trở về lại LÐ3KB. Ngày 7-11-

4 Chiến Thuật chứ Lữ Ðoàn 3 Kỵ 
Binh và Bộ Chỉ Huy Thiết Giáp thì 
đã tan hàng từ khuya.” Anh Nguyễn 
Minh Tánh kể lại diễn biến sáng 
ngày 30-4-1975 tại Bộ Tư Lệnh Sư 
Ðoàn 5 Bộ Binh ở Lai Khê và nghĩ 
rằng Lữ Ðoàn Kỵ Binh trấn giữ 
Biên Hòa lúc đó đã tan hàng từ lâu 
rồi!

Tôi không rõ anh Tánh dựa vào 
đâu mà nói như vậy. Tôi đề nghị 
anh công khai đưa lên báo chí hay 
KBC chứng cớ rõ ràng để cho Cộng 
Ðồng Việt Nam nhất là những chiến 
hữu của chúng ta biết rõ. Ðiều mong 
muốn của tôi là tất cả quân nhân các 
cấp đã anh dũng chiến đấu, dưới 
ngọn cờ của Lữ Ðoàn 3 Kỵ Binh và 
Lực Lượng Xung Kích Quân Ðoàn 
III trong đó có Thiết Giáp Kỵ Binh, 
Bộ Binh, Thủy Quân Lục Chiến, 
Biệt Cách Dù, Nhảy Dù, Quân Y, 
Quân Cụ, Tiếp Vận, những chiến 
sĩ kiên cường đã nằm xuống, bị 
thương tật hay còn sống hiện nay 
trong nước hay ở ngoài nước không 
hổ thẹn khi nhắc đến những ngày 
cuối cùng của cuộc chiến tranh Việt 
Nam.

 
1- Lữ Ðoàn 3 Kỵ Binh và 
Lực Lượng Xung Kích 

Quân Ðoàn III
 
Lữ Doàn 3 Kỵ Binh là đơn vị 

Thiết Giáp nồng cốt và là đơn vị 
khung của Lực Lượng Xung Kích 
Quân Ðoàn III. Lực lượng này do 
Ðại Tướng Ðỗ Cao Trí thành lập 
giao cho tôi tổ chức huấn luyện và 
chỉ huy từ tháng 11/1970 để phục 
vụ chiến trường Campuchia.

Lực Lượng Xung Kích Quân 
Ðoàn III là một lực lượng liên binh 
gồm nhiều binh chủng hợp đồng 
chiến đấu trên chiến trường, lúc 
cao điểm quân số và khả năng tác 
chiến của nó tương đương với một 

Tôi không hề ân hận việc mình 
đã làm, không hề hối tiếc hay than 
van về những hậu quả mà mình 
phải gánh chịu sau khi bị bắt. Nếu 
phải làm lại từ đầu, thì tôi cũng 
vẫn làm như thế. Tôi biết rằng làm 
như thế là tôi mất tất cả, mất tất cả 
trừ DANH DỰ.”

Chuẩn tướng VNCH
Trần Quang Khôi

  

Chiến Ðấu 
Ðến Cùng:

Vai Trò Của Lữ Ðoàn 3 Kỵ Binh 
Và Lực Lượng Xung Kích Quân 
Ðoàn III Trong Những Ngày Cuối 
Của Cuộc Chiến Tranh Việt Nam

Nhân đọc KBC số 14 “Ngày 
tàn binh của tôi hay là ngày cuối 
cùng của Sư Ðoàn 5 Bộ Binh” của 
Nguyễn Minh Tánh, ở trang 35 có 
câu “… nhưng trong thâm tâm tôi 
lúc đó là rời khỏi đây đi về Vùng 
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52/SÐ18BB của Ðại Tá Dũng khỏi 
bị tiêu diệt. Ở Sài Gòn có âm mưu 
lật đổ Tổng Thống Nguyễn Văn 
Thiệu, tôi được móc nối đảo chánh 
nhưng cương quyết từ chối và tuyên 
bố chống lại. Phi trường Biên Hòa 
đóng cửa. Ngày 20-4-75 SÐ18BB 
của Tướng Lê Minh Ðảo rút bỏ 
Xuân Lộc về Long Bình. Ngày 
21-4-75, Tổng Thống Nguyễn Văn 
Thiệu tuyên bố từ chức. Ngay ngày 
hôm sau, tại mặt trận, tôi viết thư 
cho Trung Tướng Charles Timmes, 
Phụ Tá Ðại Sứ Martin ở Sài Gòn, 
đại ý nói:

- “Thưa Trung Tướng, trong khi 
tôi đang ngăn chận các Sư Ðoàn 
Cộng Sản ở đây thì cũng là lúc 
Quốc Hội Hoa Kỳ đang thảo luận 
có nên tiếp tục viện trợ thêm 300 
triệu Mỹ kim cho Quân Lực VNCH 
không. Tình hình gần như tuyệt 
vọng. Tôi nghĩ rằng cho dù ngay 
bây giờ Quốc Hội Hoa Kỳ có chấp 
thuận viện trợ cho Quân Lực chúng 
tôi đi nữa thì cũng đã quá muộn rồi. 
Tuy nhiên tôi và toàn thể quân nhân 
các cấp thuộc quyền tôi nguyện sẽ 
chiến đấu đến phút cuối cùng. Tôi 
chỉ xin Trung Tướng giúp cho gia 
đình tôi được di tản đến một nơi an 
toàn…”

Sau khi SÐ18BB được nghỉ 5 
ngày bổ sung quân số và dưỡng 
quân, ngày 25-4-75 Bộ Tư Lệnh 
Quân Ðoàn III điều động đơn vị 
này lên mặt trận Trảng Bom-Hưng 
Lộc-Ngã Ba Dầu Giây để thay thế 
Lực Lượng Xung Kích Quân Ðoàn 
III được rút về Biên Hòa dưỡng 
quân. Trung Ðoàn 9/SÐ5BB được 
hoàn trả về hậu cứ ở Lai Khê. Lực 
Lượng Xung Kích Quân Ðoàn III 
trở thành lực lượng trừ bị Quân 
Ðoàn.

Về tới Biên Hòa chưa kịp nghỉ 
ngơi, ngay chiều ngày 25-4-75, 

Kích Quân Ðoàn III lại xuất quân, 
bất thần tiến vào vùng liên ranh 
Củ Chi-Trảng Bàng, đánh giải tỏa 
áp lực địch chung quanh đồn Bò 
Cạp ở Bắc Củ Chi và đồn Chà Rày 
thuộc Chi Khu Trảng Bàng. Chiến 
Ðoàn 315 đập tan TÐ Tây Sơn 
thuộc Trung Ðoàn 101 địa phương. 
Cuối tháng 4-1974, Lực Lượng 
Xung Kích Quân Ðoàn III đánh 
bại hoàn toàn Sư Ðoàn 5 Cộng Sản 
BV, giải vây cứu TÐ 83 BÐQ Biên 
Phòng ở Căn Cứ Ðức Huệ. Nó 
yểm trợ Sư Ðoàn 5 BB phản công 
chiếm lại An Ðiền, Căn Cứ 82 và 
Rạch Bắp tháng 7/8-74. Nó giải 
tỏa áp lực địch ở phía Bắc Bình 
Dương, tiêu diệt BCH/TÐ Phú Lợi 
tháng 2-75. Nó giải tỏa áp lực ở Gò 
Dầu Hạ, Dầu Tiếng, Khiêm Hạnh 
tháng 3-75 để yểm trợ SÐ 25 BB 
tấn công lên phía Bắc Tây Ninh. 
Và đặc biệt từ ngày 11-4-75 đến 
ngày 25-4-75, trong 14 ngày đêm 
nó chận đứng mũi tấn công của 1 
Quân Ðoàn Cộng Sản BV ở Hưng 
Lộc-Ngã Ba Dầu Giây và đánh giải 
vây tiếp cứu Chiến Ðoàn 52/SÐ 18 
BB rút về Long Bình-Biên Hòa.

 2. Lữ Ðoàn 3 Kỵ Binh 
và Lực Lượng Xung Kích 

Quân Ðoàn III Trong 5 
Ngày Cuối Cùng Của Cuộc 

Chiến Tranh Việt Nam

 Tình hình vào hạ tuần tháng 4-75 
biến chuyển dồn dập. Áp lực địch 
ở mặt trận phía Ðông ngày càng 
nặng, tôi được Quân Ðoàn tăng 
cường Trung Ðoàn 8/SÐ5BB do 
Trung Tá Nguyễn Bá Mạnh Hùng 
chỉ huy. Lực lượng địch và Lực 
Lượng Xung Kích Quân Ðoàn III 
giằng co dữ dội trên tuyến Hưng 
Lộc-Ngã Ba Dầu Giây. Tôi buộc 
phải sử dụng hai quả bom CBU 55 
của Không Quân Biên Hòa để chận 
đứng địch và giải cứu Chiến Ðoàn 

1973 tôi nhận Lữ Ðoàn và đề nghị 
với Tướng Thuần tổ chức lại Lực 
Lượng Xung Kích Quân Ðoàn III 
theo mô hình tổ chức của Ðại Tướng 
Ðỗ Cao Trí. Ông cho tôi toàn quyền 
hành động. Tôi gom Thiết Giáp lại. 
Bấy giờ mình đã có chiến xa M-48. 
Tôi thay đổi tổ chức, mỗi Chi Ðội 3 
chiến xa M-48, nó nhẹ nhàng, linh 
hoạt và hữu hiệu hơn 1 Chi Ðội 5 
chiến xa. Mỗi Chi Ðoàn 11 chiến 
xa M-48 giờ đây có 4 Chi Ðoàn 
chiến xa 44 chiếc và 3 xe chỉ huy = 
47 chiếc. Một Thiết Ðoàn chiến xa 
M-48 tổ chức theo Mỹ có 54 chiếc, 
vì vậy tôi có dư ra 7 chiến xa M-48 
làm dự trữ. Tôi cơ động hóa TÐ61 
PB 105/Quân Ðoàn III bằng cách 
dùng xe xích M-548 (xe chở nặng 
đạn thiết giáp) cho quân cụ biến cải 
chở đại bác 105 ly của Pháo Binh 
đồng thời huấn luyện pháo thủ cách 
vận chuyển và hạ súng tác xạ. Ðược 
tăng phái Liên Ðoàn 33 BÐQ, Tiểu 
Ðoàn 46 PB 155, Tiểu Ðoàn 61 PB 
PB 105 và Tiểu Ðoàn 302 CB, tôi tổ 
chức Lực Lượng Xung Kích Quân 
Ðoàn III thành 3 Chiến Ðoàn Thiết 
Giáp: Chiến Ðoàn 315, Chiến Ðoàn 
318 và Chiến Ðoàn 322. Các Chiến 
Ðoàn đều có tổ chức giống nhau. 
Mỗi Chiến Ðoàn có: 2 Chi Ðoàn 
Thiết Kỵ M-113, 1 Chi Ðoàn Chiến 
Xa M-48, 1 Tiểu Ðoàn BÐQ, 1 Pháo 
Ðội 105 ly cơ động trên xe M-548 
và 1 Trung Ðội Công Binh. BDH/
LÐ 33 BÐQ, Ðội Trinh Sát/LÐ33, 
PÐ 105/LÐ 33, TÐ 46 PB 155, TÐ 
302 CB(-) Chiến Ðoàn Chiến Xa 
M-48/TH.Ð 22 và ÐÐ Yểm Trợ 
Tiếp Vận/ BCH3TV.

Sau khi kiện toàn tổ chức, huấn 
luyện chiến đấu hợp đồng binh 
chủng, học tập chính trị và tuyên 
truyền giáo dục tư tưởng, tôi báo 
cáo lên Tư Lệnh Quân Ðoàn III là 
chúng tôi đã sẵn sàng.

 
Ngày 2-4-1974, Lực Lượng Xung 
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sát Biên Hòa chịu trách nhiệm an 
ninh bên trong thành phố. Triệt để 
thi hành nguyên tắc nội bất xuất, 
ngoại bất nhập. Ðể phòng thủ bảo 
vệ thành phố Biên Hòa, tôi phối trí 
Lực Lượng Xung Kích Quân Ðoàn 
III như sau:

- Liên Ðoàn 81 Biệt Cách Dù: Bố 
trí trong khu phi trường Biên Hòa, 
giữ mặt Bắc BTL/Quân Ðoàn III.

- Lữ Ðoàn 2 Thủy Quân Lục 
Chiến: 1 Tiểu Ðoàn bảo vệ BTL/
Quân Ðoàn III, Lữ Ðoàn (- Tiểu 
Ðoàn) bố trí phòng thủ mặt Nam 
BTL/Quân Ðoàn III.

- Lữ Ðoàn 4 Nhảy Dù (-1 Tiểu 
Ðoàn): Tổ chức phân tán thành 
nhiều Tiểu Ðội chiến đấu nhỏ, giữ 
Cầu Mới Biên Hòa, giữ Cầu Sắt 
Biên Hòa và đặt các nút chận trên 
đường xâm nhập vào thành phố 
Biên Hòa.

- Chiến Ðoàn 315: Bố trí án ngữ 
từ Ngã Tư Lò Than đến ngã Tư Lò 
Than (gần trại Ngô Văn Sáng).

- Chiến Ðoàn 322: Bố trí án ngữ 
từ Ngã Tư Lò Than đến cổng phi 
trường Biên Hòa (trừ bị 1).

- Chiến Ðoàn 318: Bố trí án ngữ 
từ cổng phi trường Biên Hòa đến 
Cầu Mới Biên Hòa (trừ bị 2).

- Pháo Binh: Kế hoạch yểm trợ 
hỏa lực.

- BTLLÐ3KB/Lực Lượng Xung 
Kích Quân Ðoàn III: Ðặt tại tư dinh 
Tư Lệnh Quân Ðoàn III.

Vào khoảng 15 giờ 00 ngày 29-
4-75, tôi đang ăn cơm trưa với Bộ 
Tham Mưu trong tư dinh Tư Lệnh 
Quân Ðoàn, thì thình lình chiếc 
trực thăng chỉ huy của Tướng Toàn 
đáp xuống bãi đáp trong vườn hoa 

Tướng Lý Tòng Bá đã bị địch bắt. 
Nguyễn Văn Toàn giấu tôi và Lê 
Minh Ðảo tin xấu này. Anh chuẩn 
bị sắp xếp để bỏ trốn. Vừa nhận 
nhiệm vụ xong, tôi chợt thấy xuất 
hiện Ðại Tá Hiếu, Trung Ðoàn 
Trưởng Trung Ðoàn 43/SÐ18BB 
với giọng rung rung xúc động, 
Hiếu báo cáo: quân địch đang tấn 
công Trảng Bôm và Trung Ðoàn 
43 BB đang rút quân về hướng 
Long Bình, mặt Ðảo cau lại, Toàn 
nổi giận la hét Hiếu, bắt Hiếu phải 
đem quân trở lại vị trí cũ, Hiếu làm 
như tuân lệnh, chào và lui ra. Trong 
thâm tâm tôi, tôi biết là mặt trận 
phía Ðông Biên Hòa ở Trảng Bôm 
của SÐ18BB khó có thể cầm cự nổi 
vì SÐ18BB đã bị kiệt sức sau trận 
đánh lớn ở Xuân Lộc không được 
bổ sung. Sự sụp đổ chỉ là vấn đề 
thời gian. Giao nhiệm vụ cho tôi và 
Ðảo xong, Toàn đứng dậy bắt tay 
hai chúng tôi và nói:

- “Hai anh cố gắng, tôi sẽ bay về 
Bộ Tổng Tham Mưu xin yểm trợ 
cho hai anh.”

Xoay qua tôi, anh nói tiếp:
- “Còn số tiền thưởng 1.200.000, 

tôi sẽ cho người mang đến Lữ 
Ðoàn.”

Ðấy là những lời nói cuối cùng 
của Tư Lệnh Quân Ðoàn III.

Về Bộ Tư Lệnh Lực Lượng Xung 
Kích Quân Ðoàn III, tôi liền họp 
các Lữ Ðoàn Trưởng, Liên Ðoàn 
Trưởng, Chiến Ðoàn Trưởng và các 
Ðơn Vị Yểm Trợ. Tiểu Khu Trưởng 
và Tiểu Khu Phó Biên Hòa đã bỏ 
trốn từ mấy ngày trước. Trước hết, 
tôi ban hành lệnh thiết quân luật 
ở Biên Hòa kể từ 15 giờ 00 ngày 
29-4-75, chỉ thị cho các đơn vị 
Ðịa Phương Quân và Nghĩa Quân 
chung quanh thị xã Biên Hòa bố trí 
tại chỗ, ở đâu ở đó, không được rời 
vị trí, không được di chuyển. Cảnh 

có tin lực lượng địch chiến trường 
Thiết Giáp và tiến ra hướng Quốc 
Lộ 15. Có lệnh Quân Ðoàn, tôi liền 
phái Chiến Ðoàn 322 tăng cường 
1 Tiểu Ðoàn TQLC do Trung Tá 
Nguyễn Văn Liên chỉ huy tấn công 
theo hướng Ngã Ba Long Thành-
Trường Thiết Giáp. Chiến Ðoàn 
vừa rời Quốc Lộ 15 tiến về hướng 
trường Thiết Giáp, thì chạm địch 
nặng và giao tranh dữ dội với chúng 
đến khuya bắn cháy 12 chiến xa 
T-54 buộc chúng phải rút vào bên 
trong. Chiến thắng này làm nức 
lòng toàn dân ở Biên Hòa. Sau khi 
kiểm soát kết quả trận đánh, Trung 
Tướng Nguyễn Văn Toàn, Tư 
Lệnh Quân Ðoàn III hứa sẽ thưởng 
1.200.000 đồng cho các chiến sĩ có 
công diệt chiến xa địch, mỗi chiếc 
hạ được 100.000 đồng.

Ngày 29-4-75 có lệnh mới của 
Quân Ðoàn. Lực Lượng Xung Kích 
Quân Ðoàn III ngoài Liên Ðoàn 
33 BÐQ, được tăng phái thêm: Lữ 
Ðoàn 2 Thủy Quân Lục Chiến, Lữ 
Ðoàn 4 Nhảy Dù (- Tiểu Ðoàn) và 
Liên Ðoàn 81 Biệt Cách Dù, yểm 
trợ hỏa lực trực tiếp có: Tiểu Ðoàn 
46 PB 155 và Tiểu Ðoàn 61 PB 106 
Quân Ðoàn.

12 giờ trưa ngày 29-4-75, Trung 
Tướng Toàn triệu tập một phiên họp 
khẩn cấp tại Bộ Tư Lệnh SÐ18BB ở 
Long Bình. Chỉ có Toàn, Ðảo và tôi. 
Anh chỉ tay lên bản đồ ra lệnh cho 
SÐ18BB của Ðảo phòng thủ khu 
vực Long Bình và kiểm soát xa lộ 
Biên Hòa, kế đó ra lệnh Lực Lượng 
Xung Kích Quân Ðoàn III của tôi 
phòng thủ bảo vệ thành phố Biên 
Hòa và đặt lực lượng ÐPQ và NQ 
của Tiểu Khu Biên Hòa dưới quyền 
kiểm soát của tôi. Sau này đi tù tôi 
mới biết ngay lúc này phía bên khu 
vực SÐ25BB ở Củ Chi đã bị địch 
chiếm, SÐ25BB đã bị đánh tan và 
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xa M-48 của ta áp đảo địch. Giao 
tranh quyết liệt. Một số chiến xa 
địch bị bắn cháy. Ðịch rút lui.

Lúc 02 giờ 00 sáng ngày 30-4-
75, Tướng Lê Minh Ðảo gọi tôi ở 
đầu máy PC-25:

- “Báo anh hay tôi bị quân địch 
tràn ngập, Long Bình đã bị chúng 
chiếm.” Tôi liền hỏi:

- “Anh hiện giờ ở đâu? Có cần gì 
tôi không?” Ðảo đáp:

- “Tôi hiện ở gần nghĩa trang 
Quân Ðội, đang rút đi về hướng 
Thủ Ðức.” Tôi cảm thấy đau buồn 
và tội nghiệp Ðảo vô hạn. Những 
năm cuối cùng của cuộc chiến, tôi 
và Ðảo rất vất vả. Hai chúng tôi có 
mặt ở khắp các mặt trận, vì Lực 
Lượng Xung Kích Quân Ðoàn III 
của tôi là lực lượng cơ động số 1, 
và SÐ18BB của Ðảo là lực lượng 
cơ động số 2 của Quân Ðoàn. Trong 
tù, bọn cán bộ cộng sản rất để ý đến 
hai chúng tôi vì đã gây cho chúng 
rất nhiều tổn thất nghiêm trọng và 
chúng coi hai chúng tôi là hai tên 
chống cộng “điên cuồng” nhất.

Vào khoảng 03 giờ 30 sáng, địch 
lại pháo vào Biên Hòa, lần này 
chúng pháo rất mạnh và chính xác. 
Tôi đoán chúng định tấn công dứt 
điểm Biên Hoà sau khi đã chiếm 
được Long Bình. Tôi chuẩn bị sẽ 
tung cả 3 Chiến Ðoàn Thiết Giáp 
vào trận đánh quyết định, nhưng 
thật bất ngờ, chúng vừa xuất hiện 
1 đoàn chiến xa dẫn đầu, bộ binh 
theo sau, liền bị Chiến Ðoàn 315 
đánh chận đầu và bọc sườn, chúng 
bèn rút chạy ngược ra xa lộ. Kể từ 
đó, thị xã Biên Hòa trở nên yên 
tĩnh.

Ðúng 08 giờ sáng ngày 30-4-
75, tôi cố gắng gọi về Bộ Tổng 
Tham Mưu để liên lạc với Trung 
Tướng Nguyễn Hữu Có nhưng 
không được. Tôi liền họp các Lữ 
Ðoàn Trưởng, Liên Ðoàn Trưởng, 

pháp gì không? Có lệnh gì mới cho 
chúng tôi không?

Ðến 22 giờ 10 có chuông điện 
thoại reo, Trung Tướng Nguyễn 
Hữu Có gọi tôi ở đầu giây:

- “Tôi là Trung Tướng Có đây, tôi 
đang ở bên cạnh Ðại Tướng, anh 
cho chúng tôi biết tình hình ở Biên 
Hòa như thế nào?”

- “Thưa Trung Tướng, tôi giữ thị 
xã Biên Hòa, Ðảo giữ Long Bình, 
Toàn đã bỏ chạy, phi trường Biên 
Hòa địch chiếm, áp lực địch rất 
nặng ở hướng Bắc và Ðông Biên 
Hòa.”

1, 2, 3 phút trôi qua, ở đầu giây, 
Tướng Có nói tiếp:

- “Ðại Tướng hỏi anh có thể giữ 
vững Biên Hòa đến 8 giờ sáng mai, 
để Ðại Tướng nói chuyện với bên 
kia được không?”

Tôi trả lời không do dự:
- “Ðược, tôi có thể giữ vững Biên 

Hòa đến 08 giờ sáng mai.”

Trong máy điện thoại, tôi nghe 
văng vẳng tiếng nói của Tướng Có 
báo cáo lại với Ðại Tướng Minh. 
Cuối cùng Tướng Có nói:

- “Lệnh của Ðại Tướng cho anh: 
Chỉ huy phòng thủ bảo vệ Biên 
Hòa đến 08 giờ sáng ngày 30-4-
75. Chúc anh thành công.”  Tôi đáp 
nhận.

Vào khoảng 23 giờ 45 khuya, 
địch bắt đầu pháo dữ dội vào thị 
xã Biên Hòa, chúng tập trung một 
lực lượng hỗn hợp bộ binh chiến xa 
cấp Trung Ðoàn từ Ngã Ba Hố Nai 
- Xa Lộ tấn công về hướng Bộ Tư 
Lệnh Quân Ðoàn III. Chiến Ðoàn 
315 của Trung Tá Ðỗ Ðức Thảo 
xông ra chận địch. Hỏa lực chiến 

tư dinh bên cạnh chiếc trực thăng 
chỉ huy của tôi. Thiếu Tá Cơ pilot 
vào chào tôi và báo cáo cho tôi biết. 
Sau khi rời Long Bình, Cơ đưa Toàn 
và bộ hạ ra Vũng Tàu, nơi đó anh 
thấy có các Tướng Lãm và Hiệp chờ 
Tướng Toàn, rồi cả 3 người cùng đi 
bằng tàu đánh cá ra Hạm Ðội Mỹ ở 
ngoài khơi. Tin Toàn bỏ trốn không 
làm tôi ngạc nhiên. Anh Cơ xin 
được ở lại làm việc với tôi. Tôi đồng 
ý vì đơn vị trực thăng của anh giờ 
này không còn ở Biên Hòa nữa.

Lúc 17 giờ 00 ngày 29-4-75, tôi 
dùng xe Jeep có hộ tống đi một 
vòng quan sát tình hình trong và 
chung quanh thành phố Biên Hòa. 
Tình hình chung có vẻ yên tĩnh, 
dân chúng không ra đường, phố xá 
đóng cửa. Vào khoảng 18 giờ 00, 
quân cộng sản bắt đầu xâm nhập 
vào mặt Bắc và Ðông Bắc thành 
phố từ hướng phi trường đụng với 
quân Biệt Cách Dù và Thủy Quân 
Lục Chiến. Giao tranh bắt đầu, 1 
cánh quân Biệt Ðộng Quân của 
Chiến Ðoàn 315 cũng đụng địch ở 
gần trại Ngô Văn Sang. Ðịch bám 
sát vào tuyến phòng thủ mặt Bắc và 
Ðông Bắc của quân ta. Hai bên bám 
trận địa nằm cách nhau 10-15 mét. 
Cho đến giờ phút này, quân ta chiến 
đấu vững vàng tự tin. Không có tình 
trạng bỏ ngũ. Dưới sự yểm trợ mạnh 
mẽ của hỏa lực Thiết Giáp, quân ta 
đẩy địch ra xa tuyến phòng thủ.

Lúc 20 giờ 00 tôi gọi trại Phù 
Ðổng ở Sài Gòn. Nơi đây là Bộ Chỉ 
Huy Thiết Giáp Binh và là nơi Bộ 
Tư Lệnh Quân Ðoàn III vừa đặt bản 
doanh. Có trả lời nhưng không một 
ai có thẩm quyền để nhận báo cáo 
của tôi hoặc liên lạc với tôi. Tôi gọi 
Trung Tâm Hành Quân Bộ Tổng 
Tham Mưu, không có cách gì liên 
lạc được. Tôi nóng lòng chờ lệnh 
của Sài Gòn. Tôi tự hỏi Ðại Tướng 
Dương Văn Minh, tân Tổng Thống, 
Tổng Tư Lệnh Quân Ðội có giải 
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Chiến Ðoàn Trưởng và các Ðơn Vị 
Trưởng Yểm Trợ. Chúng tôi trao 
đổi tin tức và thảo luận tình hình ở 
mặt trận, tình hình trong thành phố 
Biên Hòa. Áp lực địch bên ngoài 
không còn nữa. Chung quanh bên 
ngoài thị xã, chỉ có hoạt động lẻ tẻ 
của du kích, bên trong thành phố 
vắng vẻ. Ðặc biệt đêm qua, tôi có 
cho tăng cường canh giữ nhà giam 
Biên Hòa. Không có tình trạng dân 
chúng xuống đường hô hào ủng hộ 
cộng sản. Tôi sung sướng nhất là 
thấy tinh thần của chiến sĩ ta rất tốt, 
không có tình trạng đào ngũ. Tuyệt 
nhiên cũng không có tình trạng hãm 
hiếp cướp bóc trong thành phố, các 
sĩ quan thi hành quân lệnh nghiêm 
chỉnh. Trong đêm qua có nhiều tốp 
lính bạn thuộc SÐ18BB rã ngũ định 
chạy qua thành phố, tôi ra lệnh chận 
lại, đuổi họ trở ra, cương quyết 
không cho vào thành phố đang giới 
nghiêm vì sợ có tình trạng gây mất 
tinh thần rã ngũ giây chuyền như đã 
xảy ra ở miền Trung trước đây.

Bây giờ là 08 giờ 30 ngày 30-4-
75, tôi kết luận buổi họp:

- “Biên Hòa không còn là mục 
tiêu tấn công của địch nữa. Tôi nghĩ 
rằng giờ này các lực lượng chủ lực 
cộng sản BV đang tập trung tấn 
công Sài Gòn. Rõ ràng chúng bỏ 
Biên Hòa, dồn lực lượng đánh vào 
Thủ Ðô. Chúng ta mất liên lạc với 
Bộ Tổng Tham Mưu. Bây giờ tôi 
quyết định kéo toàn bộ Lực Lượng 
Xung Kích Quân Ðoàn III về tiếp 
cứu Sài Gòn.” Tất cả các Ðơn Vị 
Trưởng ủng hộ quyết định này của 
tôi.

Tôi liền ban hành Lệnh Hành 
Quân và điều động Lực Lượng 
Xung Kích Quân Ðoàn III tiến về 
Sài Gòn theo kế hoạch sau đây: Lấy 
đường xe lửa Biên Hòa-Sài Gòn và 
xa lộ Ðại Hàn làm hai trục tiến quân 
chính.

a) Liên Ðoàn 81 Biệt Cách Dù + 

Lữ Ðoàn 4 Nhảy Dù (-1 Tiểu Ðoàn) 
do Ðại Tá Phan Văn Huấn chỉ huy: 
Tiến bên phải đường sắt hướng Sài 
Gòn. Ðến ngoại ô Bắc Sài Gòn, co 
cụm lại, bố trí bên phải đường sắt, 
chờ lệnh.

b) Lữ Ðoàn 2 Thủy Quân Lục 
Chiến do Trung Tá Liên (TQLC) 
chỉ huy: Tiến bên trái đường sắt 
hướng Sài Gòn. Ðến ngoại ô Bắc 
Sài Gòn, co cụm lại, bố trí bên trái 
đường sắt, chờ lệnh.

c) Lữ Ðoàn 3 Kỵ Binh + Liên 
Ðoàn 33 Biệt Ðộng Quân: Bố trí 
yểm trợ quân BCD, ND và TQLC 
rời vị trí phòng thủ, rút an toàn qua 
Cầu Mới Biên Hòa trước. Sau đó, 
lấy xa lộ Ðại Hàn làm trục chính, 
tiến về Sài Gòn theo thứ tự như sau:

- Chiến Ðoàn 315 do Trung Tá 
Ðỗ Ðức Thảo chỉ huy: Ði trước, đến 
ngoại ô Bắc Sài Gòn, bố trí bên này 
cầu Bình Triệu, chờ lệnh.

- Chiến Ðoàn 322 do Trung Tá 
Nguyễn Văn Liên (TG) chỉ huy: Ði 
sau CÐ 315, đến ngoại ô Bắc Sài 
Gòn, bố trí sau CÐ 315, chờ lệnh.

- Chiến Ðoàn 318 do Trung Tá 
Nguyễn Ðức Dương chỉ huy: Ði sau 
cùng, đến Sài Gòn, bố trí sau BTL 
và Ðơn Vị Yểm Trợ, chờ lệnh.

Trước khi lên trực thăng Chỉ Huy, 
tôi duyệt đoàn quân lần cuối. Quân 
ta từ từ rời thành phố Biên Hòa 
trong vòng trật tự, trang phục chỉnh 
tề, tác phong nghiêm chỉnh, không 
hề nao núng, giống y như những lần 
hành quân trước đây khi còn Ðại 
Tướng Ðỗ Cao Trí chỉ huy xông 
trận trên chiến trường Campuchia. 
Lúc này là 09 giờ 00 ngày 30-4-75.

Tôi lên trực thăng Chỉ Huy của 
Tướng Toàn do Thiếu Tá Cơ lái, 
chiếc trực thăng Chỉ Huy thứ hai 

bay theo sau. Tôi cho trực thăng bay 
lượn trên thành phố Biên Hòa, quan 
sát thấy tình hình bên dưới vẫn yên 
tĩnh. Các cánh quân ta vẫn tiến đều 
đặn về hướng Sài Gòn. Những ổ 
kháng cự, những chốt của địch dọc 
trên trục tiến quân của ta bị đè bẹp 
hoặc bị nhổ nhanh chóng. Tôi đang 
suy nghĩ và lo lắng. Tôi lo vì không 
liên lạc được với Sài Gòn, khi quân 
ta về đến nơi, sợ quân bạn ở Biệt 
Khu Thủ Ðô bắn lầm. Tôi đang 
miên man suy nghĩ cách đối phó thì 
đột nhiên Thiếu Tá Cơ hỏi tôi:

- “Thiếu Tướng có muốn ra đi 
không? Tôi sẽ đưa Thiếu Tướng 
đi.” Tôi liền hỏi lại:

- “Còn anh thì sao?”
- “Khi đưa Thiếu Tướng đi xong, 

tôi sẽ trở về, tôi sẽ ở lại với vợ con 
còn ở Biên Hòa”

- “Cám ơn anh, tôi cũng ở lại với 
anh em. Tôi đã quyết định việc này 
từ lâu rồi.”

Chúng tôi bay về hướng Gò Vấp, 
tôi biểu Cơ lấy cao độ. Xa xa phía 
dưới, tôi thấy những đoàn quân 
xa chở đầy quân, những chiến xa, 
những pháo kéo của quân cộng 
sản BV như những con rắn dài trên 
xa lộ Biên Hòa và trên Quốc Lộ 
13 bò vô Sài Gòn. Hai trực thăng 
của chúng tôi đáp xuống trại Phủ 
Ðổng nơi đặt BCH TGB và BTL/
Quân Ðoàn III. Tôi vội đi vào văn 
phòng tìm sĩ quan trực. Tôi thấy các 
nhân viên văn phòng chạy qua lại 
nhớn nhác. Tôi không gặp một ai 
có thẩm quyền, chỉ có 1 Trung Úy 
mang huy hiệu Quân Ðoàn III, tôi 
nói tôi muốn sử dụng điện thoại để 
liên lạc với BTL Biệt Khu Thủ Ðô 
báo cho họ biết gấp các cánh quân 
của tôi sắp về tới cửa ngõ Bắc Sài 
Gòn để tránh bắn lầm nhau. Tôi 
gọi nhiều lần, gọi một cách tuyệt 
vọng, không có ai ở đầu máy trả lời. 
Rồi tôi gọi Trung Tâm Hành Quân 
Bộ Tổng Tham Mưu, cũng không 
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ngưng bắn.”

Chúng kể ra những thành tích 
chiến đấu của Chiến Ðoàn 318 
trên chiến trường.Campuchia thời 
Tướng Ðỗ Cao Trí của LÐ3KB và 
Lực Lượng Xung Kích Quân Ðoàn 
III mà chúng gọi là những tội ác 
“Trời không dung Ðất không tha” 
và kết tội tôi đã kéo dài chiến tranh 
nhiều năm.

Chúng đã chọn và định đưa một 
số chúng tôi ra Tòa Án Chiến Tranh 
của chúng xét xử như những tội 
phạm chiến tranh nếu không có áp 
lực mạnh mẽ của Hoa Kỳ và Cộng 
Ðồng thế giới tự do cũng như của 
dư luận Quốc Tế lúc bấy giờ.

Tôi không hề ân hận việc mình 
đã làm, không hề hối tiếc hay than 
van về những hậu quả mà mình 
phải gánh chịu sau khi bị bắt. Nếu 
phải làm lại từ đầu, thì tôi cũng vẫn 
làm như thế. Tôi biết rằng làm như 
thế là tôi mất tất cả, mất tất cả trừ 
DANH DỰ.

Trần Quang Khôi
Virginia 
 
 Dẫu cường nhược 
có lúc khác nhau,
Song hào kiệt thời nào cũng có.
(Bình Ngô Đại Cáo)

mất Biên Hòa là mất Sài Gòn, mất 
miền Nam Việt Nam. Nhưng cho 
đến bây giờ, tôi chưa thấy một tài 
liệu nào nói rõ về Biên Hòa trong 
những ngày cuối cùng của cuộc 
chiến tranh VN. Thế mà tôi vẫn giữ 
im lặng cho đến ngày hôm nay, vì 
nghĩ rằng cuối cùng rồi sự thật lịch 
sử cũng được phơi bày. Vả lại khi 
viết về cuộc chiến tranh mà mình 
là nhân chứng trực tiếp, không khỏi 
phải nói nhiều rất nhiều về mình, 
cái mà tôi không hề thích vì như 
Pascal nói: “Cái tôi là đáng ghét” 
(Le moi est haissable). Nhưng anh 
Nguyễn Minh Tánh đã viết sai sự 
thật về LÐ3KB do tôi chỉ huy, đã 
xúc phạm đến DANH DỰ của 
chúng tôi nên tôi có bổn phận với 
những ngưỡi đã hy sinh và những 
người còn sống, phải cải chính và 
nói lại cho rõ để không phụ lòng 
những chiến sĩ anh hùng đã cùng 
tôi chấp nhận ở lại chiến đấu đến 
cùng.

Những năm đầu trong ngục tù, 
cán bộ Cộng Sản luôn truy vấn 
tôi kịch liệt. Chúng làm tổng kết 
chiến tranh để rút kinh nghiệm 
chiến trường, chúng ngạc nhiên 
trước sức chiến đấu của LÐ3KB và 
Lực Lượng Xung Kích Quân Ðoàn 
III, đặc biệt chúng bắt tôi viết đề 
tài “Những nguyên nhân nào mà 
LÐ3KB và Lực Lượng Xung Kích 
Quân Ðoàn III do tôi chỉ huy không 
bị tan rã trước sức 
tấn công của Quân 
Ðội Cách Mạng.”

Chính miệng 
chúng nói với tôi:

- “Lực Lượng 
Xung Kích Quân 
Ðoàn III là đại đơn 
vị duy nhất của 
Quân Ðội Sài Gòn 
chiến đấu tới cùng 
cho đến khi có lệnh 

liên lạc được. Lúc bấy giờ tôi nghe 
nhiều loạt đạn pháo binh địch nổ ở 
hướng sân bay TSN. Giờ này, các 
cánh quân Thiết Giáp của tôi cũng 
vừa đến Bình Triệu gần khu nhà thờ 
Fatima.

Trong khi tôi đang lúng túng trong 
việc liên lạc với BKTÐ và Bộ Tổng 
Tham Mưu, thì thình lình tôi nghe 
lời kêu gọi ngưng chiến đấu của 
Tổng Thống Dương Văn Minh phát 
ra từ một máy thu thanh đâu đấy. Tôi 
nhìn đồng hồ tay: 10 giờ 25 phút.

Thế là hết. Kể từ giờ phút này, tôi 
tự chấm dứt quyền chỉ huy của mình 
và xem nhiệm vụ của LÐ3KB và 
Lực Lượng Xung Kích Quân Ðoàn 
III đến đây là kết thúc. Tôi để cho 
các đơn vị tự động buông vũ khí đầu 
hàng theo lệnh của Tổng Thống. Tôi 
không có gì để nói thêm, chỉ thầm 
cám ơn tất cả các chiến hữu đã cùng 
tôi chiến đấu đến phút cuối cùng 
của cuộc chiến và cùng tôi giữ tròn 
khí tiết của người chiến sĩ đối với 
Quân Ðội và Tổ Quốc.

 3. Quan Ðiểm và Kết Luận

Sau khi ngưng chiến theo lệnh của 
Tổng Thống Dương Văn Minh, tôi 
bị địch bắt, truy vấn, tù đầy 17 năm 
và sang Mỹ năm 1993 theo diện tỵ 
nạn chính trị. Mỗi năm cứ đến ngày 
30-4, tôi đọc đi đọc lại nhiều bài viết 
của bên Cộng Sản cũng như của bên 
ta về cuộc chiến tranh Việt Nam. 
Có không ít bài viết lờ mờ hoặc viết 
sai về một số sự kiện trong cuộc 
chiến. Ðặc biết khi viết về Biên Hòa 
thì không có bên nào nói đúng. Ai 
cũng biết Biên Hòa là vị trí chiến 
lược số 1 của MNVN, phi trường 
Biên Hòa còn là nơi đặt bản doanh 
BTL/Quân Ðoàn III và V3CT, đầu 
não của bộ máy quân sự miền Ðông. 
Biên Hòa là cửa ngõ quan trọng bậc 
nhất ở phía Bắc thủ đô Sài Gòn. Ðể 
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Hình ảnh 
các buổi lễ Thượng Kỳ 

& Tưởng Niệm 
Quốc Hận 30 tháng 4



30 Tháng 4, 1975 - 2019113



114Tuyển Tập - Tháng Tư Đen 114



30 Tháng 4, 1975 - 2019115



116Tuyển Tập - Tháng Tư Đen 116

Hình ảnh các buổi lễ Thượng 
Kỳ & Tưởng Niệm Quốc Hận 30 

tháng 4
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Các Công Trình 
sẽ được thực hiện 

tại Canada trong năm 2019 

Mục Đích:

      *  Để tri ân người dân và chính phủ Canada, 
cùng Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc đã cứu vớt và cưu 
mang hàng trăm ngàn người Việt tị nạn Cộng Sản.

      *  Để tưởng nhớ đến hơn nửa triệu người Việt đã 
chết trên đường vượt biên và vượt biển

      *  Để những người Canada gốc Việt thế hệ mai 
sau hiểu rõ một giai đoạn đầy hy sinh gian khổ, đẫm 
máu và nước mắt, tìm sự sống trong cái chết của ông bà 
cha mẹ trên con đường vượt thoát đi tìm Tự Do.

*  Đây là một món quà của Cộng Đồng Việt Nam 
vùng Đại Đô Thị Toronto trao tặng cho Thành Phố 
Mississauga, và cũng để góp phần vào xã hội đa văn 
hóa của Canada.

Muốn biết thêm chi tiết và những hoạt động mời quý 
vị vào trang mạng của Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân 
(HTNTN) dưới đây:

http://www.boatpeoplememorial. com/

Chi phí dự trù cho công trình là 400,000 Gia kim, và 
sẽ hoàn tất trong năm 2019.

Địa điểm: trước mặt Thư Viện Burnhamthorpe, số 
3650 đường Dixie Road, Mississauga.

Quyên góp: chi phiếu ủng hộ xin đề
HTNTN / VBPMA
3356 Tudor Gate, Mississauga, Ontario, L5L-3C7, 

Canada
Tel: 416- 824- 6019
vbpma@gmail.com

TƯỢNG ĐÀI 

THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
Tại Mississauga, Canada
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TÂM TÌNH
TƯỢNG ĐÀI 

THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
Đàm Trung Phán

Tháng tư đen 1975, Cộng Sản Bắc Việt trắng trợn 
vi phạm hiệp định Paris xua quân ào ạt tiến chiếm 

Miền Nam. Đồng minh tháo chạy, Chính quyền VNCH 
sụp đổ, vận nước điêu linh. Hàng trăm ngàn Quân, Cán 
chính bị chính quyền CS lừa dối đưa đi giam tù cải tạo 
đày đọa tinh thần và thể xác đã khiến hàng chục ngàn 
người chết rải rác trên những vùng núi xa xôi. Hàng 
triệu người bỏ nước vượt biên, vượt biển ra đi tìm tự do

và đã có hàng trăm ngàn đồng bào ruột thịt đã chết thê 
thảm trên đường vượt thoát.

TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, tiếng gọi thiêng 
liêng vang vọng đã thôi thúc những tấm lòng nhân ái 
ngồi lại với nhau thành lập ban vận động lâm thời xây 
dựng Tượng Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân. Ngày 
16/7/2016, Cộng Đồng Việt Nam đã tổ chức phiên họp 
khoáng đại với sự tham dự đông đủ các đại diện của 
các Hội Đoàn, các thân hào, nhân sĩ, các cơ quan báo 
chí truyền thông, và đã bầu lên một Hội Đồng Quản Trị 
gồm 9 người, với danh xưng : Hội Tưởng Niệm Thuyền 
Nhân (VBPMA: Vietnamese Boat people Memorial 
Association). Ông Nguyễn Phan Pha được bầu làm chủ 
tịch; ông đã chính thức nhận nhiệm vụ xây dựng Tượng 
Đài Tửơng Niệm Thuyền nhân tại địa điểm 3650 Dixie 
Road, Mississauga, ON, Canada (góc Dixie Rd/

Burnhamthorpe). Hội đã được Bà Yvonne Monestier, 
đại diện chính thứccủa Thành Phố Mississauga gởi 
email xác nhận HTNTN / VBPMA là hội duy

nhất của Cộng Đồng Việt Nam vùng Đại Đô Thị 
Toronto và các thành phố phụ cận với mục đích:

Tượng đài Tưởng niệm Thuyền Nhân là công trình 
lịch sử của Cộng Đồng tị nạn cộng sản Việt Nam,

Là ấn tích lịch sử khắc ghi của người vượt biển, của 
người có bạn bè, gia đình thân nhân vượt biển, của 
người được người vượt biển bảo lãnh đoàn tụ của người 

có bạn bè, anh chị, cha mẹ, ông bà đã chết giữa rừng 
núi hoang vu, trên biển cả mênh mông.

Tượng đài Tưởng niệm Thuyền nhân:
Một món quà tặng cho Thành Phố Mississauga và 

Canada,
Để tri ân chính phủ Canada đã tiếp nhận hàng trăm 

ngàn người Việt Tị nạn cộng sản
Để tri ân những những nhà hảo tâm Canada, những 

nhà Thờ đã cưu mang, Hướng dẫn hội nhập vào xã hội 
mới.

HỠI!!! NHỮNG THUYỀN NHÂN NĂM CŨ
Hỡi những người bạn Pulau Bidong, Sugei Besi, 

Terengganu (Malaysia )
Hỡi những người bạn Galang, Kuku (Indonesia)
Hỡi những người bạn Banthad, Sikiw, Songkhla, 

Leam Sing (Thailand)
Hỡi những người bạn Bataan, Palawan (Phi luật Tân)
Hỡi những người bạn White Head, Tuen Mun, 

Chimawan, Á châu (Hồng Kông)
Hãy cùng ngồi lại bên nhau, ôn lại những những kỷ 

niệm vui tuyệt vời khi bước chân lên đảo tị nạn hay 
những nỗi buồn sâu thẳm khi rời đảo không biết đời 
mình sẽ ra sao…

Hãy cùng nhau góp một bàn tay xây dựng Tượng Đài 
Thuyền Nhân để Tưởng nhớ đến những bạn bè, những 
thân nhân ĐÃ CHẾT ĐỂ CHÚNG TA ĐƯỢC SỐNG.

Những cái chết đau thương đầy nước mắt của người 
Vợ, người Cha, người Chị, của đứa trẻ thơ đang bú mẹ, 
hay những cái chết do hải tặc cướp bóc hãm hiếp rồi 
quăng xuống biển trong tiếng kêu gào thảm thiết tuyệt

vọng.
Chính những cái chết thể thảm này đã đánh động 

lương tâm nhân loại, đã làm rơi lệ hằng triệu trái tim 
con người. UỶ Ban một con tàu của Pháp, con tàu 
Lumière của Hội Y Sĩ Không Biên Giới, con tàu Cap 
Anamur của Đức, Uỷ Ban Cứu Nguy Người Vượt Biển 
của Hoa Kỳ, con tàu Akuna của Hội Y Sĩ Thế giới, đã đi 
về Biển Đông để tìm kiếm, cứu vớt người tị nạn.

Chúng ta đã sống sót, những bước chân Việt Nam bắt 
đầu lưu vong, cố gắng để sinh tồn và hội nhập vào đời 
sống mới.

Sống trong xã hội tự do, dân chủ, trong sinh hoạt xã 
hội, cộng đồng,

có thể có những bất đồng ý kiến, bất đồng trong cách 
làm việc nhưng xin mọi người hãy bỏ qua những dị 
biệt, xin hãy cùng đến với nhau qua một mẫu số chung 
là để xây dựng Tượng Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân.
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Tượng Đài Thuyền Nhân là đóng góp quí giá:
Cho đất nước, lịch sử Canada, Cho giới trẻ Canada 

gốc Việt Ghi nhớ giai đoạn lịch sử đầy hy sinh, gian 
khổ, đầy máu và nước mắt, đi tìm sự sống trong cái chết 
của cha ông trên đường vượt thoát để tìm Tự Do.

Là niềm hành diện để khắc tên mình và gia đình như 
là một dấu ấn ngàn đời cho con cháu mình nhận biết cội 
nguồn tổ tiên . 

Xin thân ái mời các anh chị Thuyền Nhân, quí Đồng 
Hương, bạn bè thân quen ủng hộ.

Đàm Trung Phán

Thơ 
Tượng Đài 
Vùi thân trong biển lạnh,
trên đường tìm Tự Do.
Oan linh xin hiển nghiệm,
Tượng đài, bi hùng ca.

Hóa & Minh Châu

Hình ảnh các Tượng Đài 
Thuyền Nhân tại 
Hải Ngoại
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Tổ chức Tribute to Liberty sẽ xây Đài Tưởng Niệm 
Nạn Nhân của Độc Tài Cộng Sản Thế giới tại thủ đô 

Ottawa, Canada. Mục đích nhằm tưởng niệm những người 
đã hy sinh dưới chế độ Cộng Sản, cho con cháu biết những 
gian khổ trên đường tìm tự do và nhất là để nhắc nhở nhân 
loại đừng tái phạm những tội ác diệt chủng.
17 cộng đồng các sắc dân Đông Âu, vùng Baltic, Nam 
Hàn, Trung Hoa, Việt Nam, Cuba… tị nạn cộng sản tại 
Canadasẽ cùng đóng góp để xây Tượng Đài. Chính phủ 
Canada sẽ hỗ trợ và chương trình dự trù hoàn tất trong năm 
2019. 
Cộng đồng Việt Nam tại Canada cũng đã tổ chức các buổi 
gây quỹ để góp phần vào công trình này.
Xin mời thăm trang mạng để biết thêm chi tiết:
www.tributetoliberty.ca 

Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản Thế giới

Các công trình 
sẽ được thực hiện tại 

Canada 
trong năm 2019 
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THÁNG TƯ OAN KHIÊN
Đặng Hoàng Sơn - Nguyễn Hữu Tân - Thúy 
Quỳnh.
https://youtu.be/w075hjdpXAA

Tháng Tư là tháng oan khiên
Cuồng lưu máu lệ đảo điên sơn hà
Tháng Tư bão tố phong ba
Giặc thù xâm chiếm muôn nhà nát tan
Tháng Tư tuẫn tiết máu tuôn
Nghìn năm sử sách mãi còn truyền lưu
Tháng Tư chiến bại ngục tù
Thây phơi rừng vắng ngàn thu anh hùng
Tháng Tư vượt biển muôn trùng
Vùi thân dưới đáy thuỷ cung muộn phiền
Tháng Tư bỏ nước vượt biên
Xác rơi từng bước khắp miền rừng xanh
Tháng Tư khuê nữ mộng lành
Gót son bỗng chốc trầm luân ta bà
Tháng Tư vợ trẻ miền xa
Nuôi chồng “cải tạo” lệ sa u hoài
Tháng Tư con trẻ thơ ngây
Mong cha “học tập” sum vầy sớm mai
Tháng Tư cha mẹ non tây
Chờ con tù tội có ngày đoàn viên?
Tháng Tư từ đấy luỵ phiền
Oán hờn cao ngất tầng thiên nghìn trùng./.

Đặng Hoàng Sơn

ĐỨNG LÊN GIÀNH LẠI 
CƠ ĐỒ
Đặng Hoàng Sơn - Nguyễn Hữu Tân - Thúy Quỳnh
https://youtu.be/1uJ2HNz8bWs

Thêm một tháng Tư nữa lại về
Nghe lòng dâng ngập nỗi sầu quê
Bốn mươi năm lẻ mình xa xứ
Vẫn giữ trong tim một lời thề.

Một lời thề hứa với lương tâm
Rằng ta con cháu giống Tiên Long
Quyết đem chí cả đền ơn nước
Một tấc non sông một tấm lòng.

Một tấm lòng theo bước cha ông
Đời trai chưa thoả chí tang bồng
Nửa đường thua trận đành buông súng
Hận mình không chết cho non sông!

Non sông giờ đã vào tay giặc
Hơn bốn mươi năm máu lệ tràn
Anh hùng vị quốc, hồn u uất
Nỗi buồn nước mất mãi không tan.

Mãi mãi không tan mối hận này
Thù nhà nợ nước nhớ chăng ai?
Hãy mau thức tỉnh đừng hờ hững
Một gánh sơn hà phải chung vai.

Phải chung vai gánh vác giang san
Nước nhà sừng sững góc trời Nam
Hơn bốn ngàn năm ngời thanh sử
Máu xương tô điểm của tiền nhân.

Của tiền nhân truyền lại cháu con
Hởi ai còn giữ chút lòng son
Đứng lên liều chết đền ơn nước
Giành lại cơ đồ của tổ tiên./.

Đặng Hoàng Sơn
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BỐN MƯƠI BA NĂM 
MỘT NỖI SẦU
Đặng Hoàng Sơn - Nguyễn Hữu Tân - BHC Hương Việt.
https://youtu.be/wFWXedNMy-0

Việt Nam quê mẹ tôi ơi
Bao giờ cho hết một trời oán than
Bốn mươi ba năm cuộc chiến tàn
Mà sao máu lệ vẫn tràn nước non?
Cầu xin Thượng Đế ban ơn
Cho dân Việt sớm thoát cơn đoạ đày
Bốn mươi ba năm đã quá dài
Biết bao dâu bể trần ai muộn phiền
Trầm luân thế cuộc đảo điên
Ai còn nghĩ đến Rồng Tiên giống nòi
Hãy mau góp sức chung vai
Phá tan xiềng xích dẹp loài cộng nô
Cùng xây dựng lại cơ đồ
Trời Nam một cõi điểm tô sơn hà
Giặc cộng đã bán nước nhà
Nam Quan, Bản Giốc, Hoàng Trường Sa cho Tầu
Hỡi người dân Việt có đau
Vùng lên nổi dậy cùng nhau diệt thù./.

Đặng Hoàng Sơn

Thơ Đặng Hoàng Sơn
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Thơ Thái Bá Tân

Học giả Thái Bá Tân, sinh quán ở Nghệ An, được 
gửi đi du học ở Moscow trong thời kỳ có chiến 

tranh Việt Nam. Sau khi trở về, Ông sinh sống ở Hà 
Nội bằng nghề dạy học, viết văn, dịch sách, và làm thơ. 
Những bài thơ 5 chữ của ông mang nhiều tính chất khai 
sinh dân trí rất hay và rất thâm đến tận tim can. Mỗi bài 
thơ đều có mang theo một thông điệp để gửi cho số một 
đối tượng, với lời lẽ nhẹ nhàng nhưng rất thâm thuý.

KHÔNG QUAN TÂM 
CHÍNH TRỊ - 1
 
Không có nước nào nhỏ.
Chỉ có những công dân
Cam chịu sống bé nhỏ,
Gục mặt vào miếng ăn.
 
Đừng nghĩ có đôi mắt
Là anh có thể nhìn.
Một nước nhiều tín ngưỡng
Chưa hẳn có niềm tin.
 
Đừng nghĩ sống “lương thiện”,
“Lương thiện” cả kiếm tiền,
Không quan tâm chính trị,
Anh sẽ được bình yên.
 
Anh vẫn phải ăn cá
Nhiễm độc Formosa,
Gián tiếp hay trực tiếp
Do chính anh gây ra.
 
Anh vẫn phải hít thở
Không khí không trong lành,
Mà dẫu sống “lương thiện”,
Lỗi vẫn thuộc về anh.
 
Không quan tâm chính trị -
Anh chọn cách sống khôn.
Anh quên: Môi trường chết,
Chính anh cũng không còn.

 

KHÔNG QUAN TÂM 
CHÍNH TRỊ - 2

 
Ông Bertold Brecht,

Nhà viết kịch bậc thầy
Của nước Đông Đức cũ

Đã từng nói thế này:
 

Đời lắm sự ngu dốt.
Nhưng ngu dốt nhất đời

Là ngu dốt chính trị.
Căn bệnh của nhiều người.

 
Họ nhắm mắt không thấy,

Bịt tai để không nghe.
Không tham gia hội họp,

Không khen cũng không chê.
 

Họ tự hào điều ấy,
Tự nghĩ thế là khôn.

Không quan tâm chính trị,
Chỉ làm việc “chuyên môn”.

 
Tội nghiệp, họ không biết

Rằng cuộc sống hàng ngày
Liên quan đến chính trị,

Từ giá một đôi giày
 

Đến giá nhà, giá điện,
Giá thực phẩm, thuốc men,

Bánh mì và sữa bột…
Họ, vừa ngu vừa hèn,

 
Không biết rằng chính họ,

Qua cái khôn của mình
Làm xã hội băng hoại,

Vô cảm và vô tình.
 

Họ, thủ phạm gián tiếp
Của cướp bóc, mại dâm,
Tham nhũng và bạo lực

Và những băng đảng ngầm…

Thái Bá Tân
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Tâm tình viết về quê hương, màu cờ Vàng của 

Việt Nam

Tháng Tư một lần nữa lại trở về, gợi nhớ biết bao 
kỷ niệm. Những cơn gió đầu xuân vẫn còn lạnh 

buốt, se sắt con tim. Mau quá, mới đó mà đã 34 năm, 
thời gian có dài bằng nỗi đau, nỗi nhớ…

Tháng Tư 1975, tôi chỉ là một con bé ngây thơ khờ 
khạo. Theo quyết định của ông anh, gia đình tôi phải 
bỏ Tây Ninh lên Saigon sinh sống, vì theo anh, ở tỉnh 
nhỏ sẽ bị hà hiếp, bóc lột nhiều hơn. Ít nhất ở thành phố 
cũng có tai mắt quốc tế, hy vọng cộng sản không dám 
làm ẩu. Bỏ trường lớp bạn bè, rời căn nhà nơi tôi sanh 
ra, buồn thôi là buồn. Lần đầu tiên thấy người “giải 
phóng quân” nón tai bèo, chân dép râu, chị em chúng 
tôi quá sức sợ hãi. Ba má tôi là dân Bắc Kỳ di cư Phát 
Diệm, lần này chẳng biết phải chạy đi đâu, thôi đành 
chung số phận với bao nhiêu triệu đồng bào khác. Ông 
anh sĩ quan tưởng có nhiều kinh nghiệm với Cộng sản, 
vẫn ngây thơ trình diện học tập 10 ngày, để rồi 10 năm 
sau mới trở về.

Tôi vẫn may mắn được tiếp tục đi học, tuy không làm 
cháu ngoan Bác Hồ, nhưng vẫn phải họp hành, đi thủy 
lợi, tham dự lao động xã hội chủ nghĩa thường xuyên. 
Sau mấy lần đổi tiền, gia đình tôi nghèo quá, chẳng biết 
xoay sở làm sao, lại phải dành dụm để thăm nuôi hai 
người anh trong trại cải tạo. Chúng tôi phải kiên nhẫn 
sắp hàng cả ngày để mong mua được vài ký bo bo, vài 
ổ bánh mì chai cứng. Chị Hai ở Bến Tre bị đuổi về kinh 
tế mới, căn nhà “tội ác của Mỹ Ngụy” do anh chị dành 

dụm mua được, bị lấy đi để làm Văn phòng Ủy Ban 
Quân Quản Thành phố.

Chúng tôi học chữ thì ít, học chính trị lao động thì 
nhiều, chán nản vô cùng. Từ từ, phong trào “đi” được 
phát triển rầm rộ. Nay hay tin gia đình này đã vượt biên, 
mai hay tin bạn thân đã vùi mình trên biển cả, hoặc bị 
bắt vào tù. Xã hội nhiễu nhương, đói rách. Chúng tôi 
giao động bất an, chứng kiến bao câu chuyện thương 
tâm, bao gia đình tan tác. Để có được hai chữ Tự Do, 
biết bao sinh mạng và khổ nhục đã được đánh đổi.

Rồi tôi cũng may mắn vượt biên được đến xứ tự do. 
Cũng như những người tị nạn khác, chúng tôi phải chiến 
đấu với hoàn cảnh mới, sinh ngữ mới, văn hóa mới, lại 
thêm nhớ ba má, nhớ bạn bè quê hương…. nhiều khi 
buồn muốn đứt ruột. Từ từ, cuộc sống mới có vẻ ổn 
định, nhưng niềm xót thương khắc khoải cho những 
đồng bào còn ở lại vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Họ không có tự do, họ sống trong cùm kẹp nghèo 
khổ, sự thật bị bưng bít. Sau hơn 30 năm, dân tôi càng 
nghèo, càng khổ. Ai nói Việt Nam bây giờ đã được đổi 
mới, giàu có sung sướng? Có chăng chỉ là một thiểu số 
con ông cháu cha của nhà cầm quyền. Tôi thấy được 
các em bé ốm o, bệnh tật lang thang ăn xin hoặc bán 
vé số, bán hàng rong dọc đường. Tại sao các em không 
được cắp sách tới trường, vui đùa cùng chúng bạn trong 
thời thơ ấu? Tôi thấy những người đàn ông gầy còm, 
nét ưu phiền nặng trĩu, đổ mồ hôi kể cả roi đòn để đổi 
lấy chén cơm. Tôi thấy những cha mẹ già không được 
yên thân, nước mắt đã cạn vì phải khóc cho bao lần tử 
biệt sinh ly, cực nhọc cho tới chết.

 
Một người bạn của tôi vừa đi Việt Nam về, chị thấy ở 

bãi biển người dân cầm rổ đãi cát tìm vàng. Không phải 
đất Vũng Tàu có vàng như trong phim cao bồi ngày 
xưa, mà người ta chỉ mong mò tìm được nữ trang, vàng 
bạc của Việt Kiều làm rơi dưới biển. Sóng nước mênh 
mông, trời cao gió lộng, cơ hội nhặt được vàng bạc là 
bao nhiêu? Thế nhưng đói quá, không có vốn, không 
có công việc gì để làm, chẳng lẽ ngồi không chờ chết? 
Sang thế kỷ 21, người dân tôi vẫn còn phải bới rác, nhặt 
bao nylông về bán lại, thế nhưng cũng phải lén lút, vì 
chỉ người làm việc trong khu vực đó mới được quyền 
ưu tiên lượm lặt. Biết bao nhiêu người cùng đường 
phải mượn tiền trung gian để đi ngoại quốc bán sức lao 
động rồi bị lừa gạt, hà hiếp. Biết bao phụ nữ phải đứng 
đường, bán thân nuôi miệng, hoặc vì chữ hiếu phải cam 

Góp gió
Ái Miên
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chịu làm cô dâu Đài Loan, Hàn Quốc, một mình lận đận 
nơi xứ người. Không những phải hầu hạ, làm việc vất 
vả cả ngày mà có khi còn là công cụ mua vui ban đêm 
cho nhà chủ. Trẻ em cũng bị bán đi lao động, đi làm con 
nuôi cho những người ngoại quốc hiếm muộn. Có bao 
giờ dân Việt mình cực nhục như vậy chưa? Có xã hội 
nào thấp kém như vậy chưa? Cộng Sản tiếp tục chà đạp 
nhân quyền, cướp đất hại dân, đàn áp tôn giáo, sự kiện 
Thái Hà vẫn còn nóng bỏng, làm sao quên được?

Tôi vẫn hướng lòng về dân mình, nguyện cầu cho 
hòa bình và dân chủ thật sự có được trên quê hương. 
Mỗi năm dịp 30 tháng 4, tôi vẫn ra City Hall tham dự 
lễ Chào Cờ với nỗi niềm thương cảm. Có người hỏi tôi 
đi Chào Cờ để được cái gì. Tôi thì nghĩ ngược lại, mỗi 
năm đến ngày ô nhục mất nước mà vẫn không dành ra 
được một khoảnh khắc để hướng lòng về quê hương, thì 
còn mong làm được cái gì!!? Hơn nữa, hợp quần trong 
ngày 30 tháng 4 còn biểu lộ được tinh thần đoàn kết, 
cho dân Canada thấy được sức mạnh của cộng đồng 
người Việt. Hãy nhìn những cộng đồng bạn, Ấn Độ, 
Trung Quốc, Hồi Giáo… xem họ to lớn như thế nào. 
Cũng có người hỏi tôi đi biểu tình Trường Sa, Hoàng 
Sa mà chi, sức mấy mà bọn Trung Quốc chịu trả đất. 
Tôi biết điều này chứ, tôi chỉ là một phụ nữ yếu đuối 
nhỏ nhoi, không thích chuyện chính trị (mà cũng chẳng 
hiểu gì) nên suy nghĩ thật đơn giản. Nếu ăn cướp tới 
nhà, tôi không la làng, để cho nó muốn lấy gì thì lấy, thì 
nay nó sẽ cướp thứ này, mai nó sẽ cướp thêm thứ khác. 
Nếu tôi cúi đầu khiếp nhược, tôi sẽ tiếp tục bị ăn hiếp, 
đè bẹp. Cộng Sản có thể sẽ cắt thêm đất dâng cho Trung 
Cộng nếu không có áp lực phản đối từ dân chúng. Nếu 
mọi người tử quốc nội đến hải ngoại không đồng lòng 
lên tiếng qua sự kiện Thái Hà, liệu người dân Thái Hà 
có được tạm thời yên ổn như hôm nay hay không?

Tôi vốn ngại đụng chạm, muốn được yên thân, không 
muốn tranh giành quyền lợi. Nếu có người đối xử bất 
công với tôi, có thể tôi sẽ bỏ qua, nhưng nếu hà hiếp 
người nhà của tôi, tôi phải bênh vực. Tôi cũng học 
được kinh nghiệm đau thương để có thái độ với Cộng 
Sản, để làm một chút gì - dù bé nhỏ - để tỏ lòng quan 
tâm đến đất nước, đến người dân tôi. Hôm thắp nến cầu 
cho Nhân Quyền và Thái Hà ở Hamilton, tôi gặp một 
anh bạn không thân lắm. Vừa thấy tôi từ xa, anh bức 
xúc với cặp mắt long lanh, chạy tới hỏi tôi: Chị hay cái 
gì chưa? Nó đánh dân mình đây nè! Vừa nói anh vừa 
đưa cho tôi xem hình ảnh mới nhất trên internet của 
những giáo dân bị hành hung. Tôi quý mến anh hơn 

từ hôm đó. Tháng Tư Đen, một số người đề ra chiến 
dịch tẩy chay, không gởi tiền, không về thăm Việt Nam, 
mục đích cho nhà nước biết được sức mạnh kinh tế của 
người Việt hải ngoại. Tôi hiểu đây là điều ít nhất mình 
có thể làm được trong lúc này. Bao nhiêu anh linh, bao 
nhiêu xương máu đã đổ ra cho quê hương, mình là cháu 
con nỡ lòng nào chối bỏ? Tôi mong có người lãnh đạo 
tốt, tôi mong có cơ hội đóng góp nhiều hơn cho đồng 
bào tôi bớt khổ, cho đất nước Việt Nam có ngày vinh 
sáng.

Tôi thật lòng cảm kích những bác lớn tuổi, không 
quản ngại đường xa, sức khỏe yếu kém, luôn có mặt 
và đóng góp công sức cho việc chung, cho Cộng Đồng 
Việt Nam tại Toronto tốt đẹp hơn. Tôi mến phục các 
bác gái, tỏ lòng ủng hộ bằng cách đóng góp số tiền già 
ít ỏi của mình. Tôi ngưỡng mộ những anh chị đấu tranh 
không mệt mỏi để ủng hộ cho các phong trào dân chủ 
tại Việt Nam. Tôi mến yêu tuổi trẻ Hải Ngoại, luôn học 
hỏi và là niềm hy vọng cho đất nước. Tôi biết mình cần 
phải có một tấm lòng, từng chút từng chút một để làm 
đẹp cuộc sống. Một ngọn gió mong manh không làm 
lung lay nổi cành cây gai góc to lớn, nhưng nhiều ngọn 
gió góp sức, có thể lay động làm gãy từng cành, từng 
nhánh rồi có ngày tiêu diệt được bạo tàn. Mỗi người 
một chút, nhưng với lòng quyết tâm và ý thức, chắc 
chắn sẽ đi tới kết quả lâu dài. Tôi biết mình cần phải 
tích cực học hỏi, có hành động hy sinh cụ thể thay vì 
ngồi im chờ đợi hoặc lên tiếng trách cứ, kết tội người 
khác.

 Tôi yêu quê tôi, tôi yêu người dân Việt Nam cùng 
khổ, tôi quý màu cờ vàng đất nước,. Ước gì mọi người 
cùng đoàn kết, cùng góp một bàn tay để làm một chút 
gì cho quê hương….

 Toronto, tháng 4

Ái Miên
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Gởi con ngục tù
Bên biển vắng hôm nay
tóc trắng mẹ tung bay

lưng còng mẹ cúi xuống
mong manh tấm thân gầy

Trên đôi mi sầu đầy
nỗi buồn mẹ không khuây

nhớ con trong ngục tối
xót thân con tù đày

Nhớ mới ngày đâu đây
con thanh niên hăng say
đấu tranh cho đất nước

nay run rẩy hao gầy

Cai ngục đánh hằng ngày
chịu muôn ngàn đắng cay

vẫn không sờn chí khí
tấm lòng vẫn thẳng ngay

Uất khí mãi còn đây
sóng biển buồn theo mây
cuốn trôi ngày mộng đẹp
dẫu nhiệt huyết tràn đầy

Chắp tay mẹ kêu nài
Thượng Đế hãy lắng tai
nghe dân oan rên siết

thấu ước nguyện người ngay

Xin cho có một ngày
chim trắng đậu trên tay

thanh bình trên đất nước
lúa chín vàng rợn bay

Mẹ con được xum vầy
Tự Do về nơi đây
líu lo bài hát mới

trên môi em thơ ngây....

Trịnh Tây Ninh
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Tâm Nguyện 
Tháng Tư

Nguyễn Văn Thông

 Mùa Chay, đi lễ nhà thờ, khung-cảnh mới làm tôi 
chăm-chú hơn dù thời-gian Mùa Chay vẫn là thời-gian 
dễ đánh động người ta sám-hối và cầu-nguyện. Hôm ấy 
là ngày trong tuần nhưng bài Thánh Kinh Cựu Ước kể 
một chuyện rất hay về đoạn đầu đời ông Giuse như sau. 

Bố Giacop thương Giuse hơn 11 đứa con khác vì ông 
sinh ra Giuse trong lúc tuổi già. Ông may cho Giuse 
một chiếc áo nhiều mầu. Các anh của Giuse sinh lòng 
ghen ghét. 

Khi các anh đi chăn những đoàn chiên của cha mình 
tại Sikem, thì Bố Giacop sai Giuse đi tìm các anh. Khi 
các anh thấy Giuse từ đằng xa thì họ liền âm mưu tìm 
cách giết Giuse. Họ nói với nhau rằng: "Này thằng 
chiêm bao đến kia rồi, chúng ta bắt giết nó, và nói nó 
bị thú dữ ăn thịt, xem các điềm chiêm bao của nó sẽ ra 
sao?"

Ruben nghe thế nói rằng: "Chúng ta đừng giết nó, 
song ném nó xuống giếng nơi hoang vu này, và như 
vậy, tay các em không phải vấy máu". Ruben nói vậy, vì 
có ý muốn cứu Giuse về cho cha mình. Khi Giuse vừa 
đến gần, các anh liền lột áo Giuse đang mặc, và bắt ném 
Giuse xuống giếng cạn.

Đang khi các anh ngồi ăn thì thấy một đoàn người 
Ismael từ Galaad tiến về Ai-cập. Các con lạc-đà của họ 
chở đầy hương liệu, nhựa thơm và dầu thơm. Giuđa nói 
với các anh em rằng: "Chúng ta giết em chúng ta thì có 
ích lợi gì? Tốt hơn là đem bán nó cho người Ismael và 
tay chúng ta không phải vấy máu." Các anh em nghe 
theo nên kéo Giuse lên khỏi giếng và đem bán cho các 
người Ismael với giá hai mươi đồng bạc, và họ dẫn 
Giuse sang Ai-cập. (St 37:3-28)

Bài trích đoạn chỉ có bấy nhiêu. Nếu bạn nào muốn 
ôn lại hay muốn biết đầy-đủ thì nên tìm đọc để biết vì 
sao cậu Giuse bị các anh gọi là "thằng chiêm bao", và 
sau khi bị bán sang Ai-Cập thì Giuse sống ra sao, làm 
gì, ảnh-hưởng tới lịch-sử dân Do Thái thế nào. Bài đọc 
Cựu Ước này hôm nay chỉ có nhiêu đó.

Tuy nhiên ông cha Michael qua bài chia-sẻ ngắn lại 
để lại trong tôi những dư-âm dài. Ông kể về vị giám-
mục quá-cố của giáo-phận Richmond này. 30 năm ông 
làm giám-mục, giáo-phận phát-triển mấy chục xứ đạo, 
thay-đổi đời sống tâm-linh và xã-hội của bao thế-hệ tới 
những tốt-đẹp hiện nay. Nhưng ít ai biết - và ngài cũng 
không kể - việc ngài xin vào chủng-viện đã bị từ-chối. 
Cha Michael biết được nhờ một dịp tĩnh-tâm được 
vị giám-mục kể. Ngài bảo hồi đó xin vào chủng-viện 
đương-nhiên phải là học-sinh ngoan, giỏi và đạo-đức. 
Chuyện ấy không có vấn-đề vì ngài vừa học trường đạo 
vừa là trưởng đội giúp lễ. Nhưng kẹt là bố mẹ ngài lúc 
đó li-dị nhau. Thế là ngài bị loại. Thời đó là thế, gia-
đình chủng-sinh cũng phải không vướng-mắc chuyện 
gì để trở thành gương xấu. Lúc ấy gia-đình ngài ở DC. 
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Thế là ngài phải xin vào chủng-viện Richmond. Và đó 
là con đường Chúa chọn cho ngài: 20 năm linh-mục và 
30 năm giám-mục.

Cha Michael nối-kết chuyện vị giám-mục của hầu-hết 
giáo-dân trong nhà nguyện này ai cũng biết với chuyện 
ông Giuse thời Cựu-Ước. Những người được mời làm 
việc cho Chúa thường được chuẩn-bị bằng những con 
đường chông-gai. Chuyện cuộc đời của chúng ta là gì, 
có chông gai không, ta có thấy được tiếng gọi nào của 
Chúa trong cuộc đời mình, và ta đã cộng-tác hay cưỡng 
lại tiếng gọi ấy?

Trời đất, ông cha đặt câu hỏi hơi khó cho mình trả lời 
đây. Cuộc đời chông gai thì chắc mình có, vì gì thì gì 
mình đã là boat people, dân vượt biên vượt biển, oai-
hùng lắm, dám liều mình đánh đổi một phần sống chín 
phần chết để đến được bến bờ tự-do. Nhưng Chúa dẫn 
đưa mình, mời gọi mình để làm việc gì nhỉ. Hơn chục 
năm sau khi bị anh em bán, Giuse trở thành tể-tướng 
nước Ai Cập, còn mình ba bốn chục năm rồi, già rồi mà 
mình đã làm được chuyện gì đâu. Như vậy dám mình 
đã làm sai ở cái khâu lắng nghe để cộng-tác hay cưỡng 
lại không chừng.

Tôi cúi đầu ngẫm-nghĩ xem mình đã bao giờ cưỡng 
lại tiếng Chúa không. Hình như không, đời mình có 
chuyện gì lớn lao đâu, toàn chuyện nhỏ, tới đâu làm 
tới đó. Tôi như một cây nhỏ trong vườn mùa xuân, hết 
mùa đông băng tuyết thì hồi-sinh trổ hoa kết lá như 
bao nhiêu cây cỏ khác quanh mình. Tôi đâu có gì hơn 
họ. Nhìn quanh trong nhà nguyện, tôi thấy đủ khuôn 
mặt, mọi dáng vẻ, hầu hết đã ở tuổi cao niên, trên mặt 
có những vết nhăn như những chứng-tích cuộc-đời. Họ 
đã làm gì, hoàn-thành gì trong xã-hội? Thỉnh-thoảng 
tôi được biết vài vị làm những công-việc đáng nể phục 
trước khi về hưu. Nhưng họ không phải là tất cả hay số 
đông. Dầu vậy, điều chắc-chắn họ đều là những người 
tốt trong xã-hội này. Họ đều là những công-dân xây-
dựng và gìn-giữ nền tự-do đứng đầu này của thế-giới. 
Họ là những người thợ, những chuyên-viên làm việc 
và đóng thuế xây-dựng một xã-hội trật-tự, tiện-nghi và 
văn-minh. Và tôi cũng là một trong tập-thể xã-hội này.

Tôi cảm thấy nhẹ lòng đi nhiều vì ít ra tôi đã đóng-
góp dù phần của tôi giữa muôn người như một con kiến 
trong đàn kiến đang xây tổ. Chúng ta đã không trầm-
trồ cảm-phục những con kiến bé tí đó sao! Ông Joe với 
mái tóc bạc trắng, dáng gầy, miệng lúc nào cũng như 

sắp nở nụ cười, ngày nào cũng có mặt bên chiếc đàn 
dương-cầm đàn các bài lễ cho cả cộng-đoàn hát dù là 
ngày thường. Cả nhà nguyện hát như một ca-đoàn. Có 
vẻ như chính ông Joe biến các ngày thường thành ngày 
lễ cho những ai đến nhà Chúa mỗi ngày. Ông ta là con 
kiến biết hát tiếng hát của con ve.

Lòng tôi có lẽ sẽ nhẹ đi nhiều nếu tôi không phải là 
một thuyền-nhân - một hình-thức bị bán đi khỏi quê-
hương. Ông Giuse bị chính anh em mình bán đi thì 
mười năm sau ông cứu họ và cha mình khỏi chết đói. 
Dân Do-Thái bị đầy đi làm nô-lệ bên Babylon khi được 
Môisen giải-cứu thì phàn-nàn đủ chuyện nên đường đi 
bị quanh-quẩn vòng-vo suốt 40 năm trong sa-mạc trước 
khi được vào vùng đất hứa. Tuy nhiên lịch-sử dân-tộc 
nhiều ngàn năm của họ vẫn là một bí-ẩn xoay-quanh 
những điều kì-diệu và thảm-hoạ nhất thế-giới. Thiên 
Chúa muốn gì nơi họ, ngài mời gọi họ làm chuyện gì 
trong thế-giới này?

Việt Nam quê-hương tôi cũng có lịch-sử nhiều ngàn 
năm xoay quanh nhiều thảm-hoạ hơn kì-diệu. Dân tôi 
thời nay văng ra khắp thế-giới vì thảm-hoạ mất nước 
nhưng cũng đang làm nên những kì-diệu. Bao nhiêu 
khuôn mặt làm vẻ-vang dân Việt trên khắp thế-giới 
ở mọi phương-diện quân-sự, chính-trị, y-khoa, kỹ-
thuật, giáo-dục... Chúng tôi tạ ơn và cảm-phục những 
thành-công lớn nhưng không thể quên những đóng-góp 
khiêm-tốn nhưng đều-đặn bền-vững của tập-thể người 
Việt. 

Có điều bên cạnh đó là những điều xấu-xí của dân tôi 
mà có người liệt-kê ra dài chẳng thua kém bảng liệt-kê 
của người mà chúng tôi khinh-ghét nhất do Ông Bá 
Dương dám viết về dân-tộc của ông. Nếu có bao nhiêu 
khuôn mặt làm rạng-rỡ dân tôi thì chúng tôi, không 
làm được gì lớn, có thể làm những chuyện nhỏ là học 
dần được những cái hay trên thế-giới văn-minh để xây-
dựng một khuôn mặt Việt Nam cũng vẻ-vang trên toàn 
thế-giới hay không? Không lẽ Thiên Chúa chuẩn-bị 
chúng tôi bằng những biến-cố lớn mà chúng tôi không 
làm được những việc nhỏ hay sao? *** 

Nguyễn Văn Thông
Tháng Tư 2019 

Xin đọc bài viết do chính tác giả Nguyễn Văn Thông 
dịch qua tiếng Anh trong phần “Anh Ngữ” cuối cuốn 
báo
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“Tấm ảnh sinh viên Việt Nam ở Pháp. Đã tuần hành
trên đường phố Paris. Để tang cho Việt Nam.

Ngày 27 tháng 4 năm 1975”.

Tấm Ảnh Ngày Xưa
“Tấm Ảnh Ngày Xưa” sẽ còn sống mãi
Trong tâm khảm dân tộc Việt lưu vong
Ngày nào quê hương, Cộng còn tồn tại

“Ba Mươi, Tháng Tư” nỗi uất hận lòng!

Năm Mươi Bốn, đất Bắc ơi giã biệt!
Bảy Mươi Lăm Cộng sản cướp miền Nam

Nỗi trầm thống oán hờn sao kể xiết
Chúng bán rồi nước Việt cho ngoại bang!

Cuối thángTư Đen! Sửng sờ tôi khóc!
Ngoài đường xe, người hớt hải cuống lên

Trong nhiệm sở kẻ vò đầu, bứt tóc…
Mây xám giăng, mưa pháo rít vang rền!

Ai còn nhớ tiếng trực thăng lên xuống?
Đèn chớp, hụ còi hối hả tải thương…
Người âu lo, vội vàng, lui, tới muộn…

Đêm từng đêm, tôi khắc khoải đoạn trường!

Bởi chồng còn miệt mài ngoài biên trấn
Mấy tháng qua rồi vẫn vắng bặt tin

Hai Mươi Bảy, Tháng Tư! Niềm thống hận!
Giặc giã nhiễu nhương… súng đạn vô tình!

Hai con dại nằm nôi còn bé nhỏ
Vợ thương chồng, lo ngại lẫn chờ mong

Từ thị thành đến thôn quê… bỏ ngỏ
Cha mẹ, người thân… nát dạ, tan lòng!

Cảnh người bươn bả tìm đường lánh nạn
Chiến binh trở về, uất hận riêng mang!

Ba Mươi Tháng Tư! Việt Nam Cộng sản!
Có đau nào bằng, đau mất giang san?

Tôi chết lặng! Lắng nghe dòng lịch sử!
Ôi đoạn trường! Nước Việt lật sang trang!

Người lính Cộng Hòa, khí hùng bất tử!
Tuẫn tiết quyên sinh... quyết chẳng đầu hàng!

Thế giới bàng hoàng cúi đầu mặc niệm!
Dân Việt ngậm ngùi! Hờn oán thiên thu!
Biết bao người chết... liều thân vượt biển

Bao nhiêu kẻ bị cải tạo trong tù…

Giặc cắt Lạng Sơn, Hoàng Sa, Bản Giốc…
Đem đất đai, lãnh hải… bán cho người
Dân tộc lầm than, khốn cùng còi cọc
Cộng tan tành đất nước sẽ an vui...

Quê hương mất! Anh đớn đau tủi nhục!
Lệ thảm sầu nuốt vội! Chít khăn tang!
Tấm ảnh xưa! Cho tôi nhiều cảm xúc

Se thắt tâm tư! Mắt lệ dâng tràn!

Có vết thương, cả đời còn rướm máu!
Có nỗi buồn, mãi mãi vẫn không phai!
Lớp trẻ về! Niềm tự hào, cao ngạo…

Cùng các anh, thay Cộng sản tay sai…

Quyết đuổi bọn phi nhân, phường bán nước
Đem tự do no ấm… khắp mọi miền

Nước Việt Nam từ đây tròn ơn phước
Tự chủ, tự cường, an hưởng… đoàn viên

Tạ ơn tiền nhân, những người… gìn giữ
Chánh thể Cộng hòa, biển lặng sông trong

Chúng ta sẽ về quên đời lữ thứ…
Việt Nam ơi! Hạnh phúc ngập cõi lòng!

Quê hương ta ngày nào còn Cộng sản
Thì sẽ còn ngày Quốc Hận Ba Mươi!
Tháng Tư  Đen, ôi sanh linh đồ thán
Dân Việt Nam còn khốn khổ tơi bời! 

DƯ THỊ DIỄM BUỒN
Email: dtdbuon@hotmail.com
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MƯA 
THÁNG SÁU

Thu Tâm

Truyện ngắn chiếm giải 
Nhất về bộ môn văn của giải 
văn chương ở hải ngoại do 
Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt tổ 
chức

(Để nhớ “Những tháng ngày 
không quên” …

Thân mến tặng cho các chị cùng 
đợt thăm tù tại Cà Tum năm 1977)

 

Đôi mắt mở to, trằn trọc mãi 
vẫn không tài nào dỗ được 

giấc ngủ, tôi nằm yên lặng ngó 
quanh căn phòng dành cho người lỡ 
đường của ngôi Chùa nhỏ đơn sơ . 

Trong yên lặng, thỉnh thoảng một 
vài tiếng thạch sùng tắc lưỡi không 
đủ làm khuấy động màn đêm.  Ánh 
đèn điện trên trang thờ bên góc 
tường đủ soi sáng cả không gian 
chật hẹp , đồ đạc không có gì ngoài 
bộ ván  gỗ 1m6, trên đó chật cứng 
bốn người lớn và hai đứa con nhỏ 
của tôi, nên mỗi lần cử động hay trở 

mình rất khó khăn. Mỏi qúa, tôi nhè 
nhẹ bước xuống giường ra trước 
bàn thờ , tay cầm nén nhang mà 
chẳng biết van vái điều gì, chỉ nghe 
nghèn nghẹn nơi cổ họng và rồi 
những giọt nước mắt từ đâu bỗng 
tuôn rơi không kềm lại được.Tôi 
đứng gục đầu trước trang thờ thổn 
thức, tưởng nhớ tới hình ảnh người 
chồng thân yêu đang nằm “bệnh 
xá” cả tháng nay…

Giờ này chắc cũng khuya lắm rồi, 
mọi người đang say ngủ bởi cả ngày 
di chuyển mệt mỏi. Kẻ từ Saigon , 
người từ miền Tây, cùng gặp nhau 
xin tá túc qua đêm nơi này để sáng 
ra còn lặn lội mấy chặng đường nữa 
, vừa đi xe vừa lội bộ mới tới được 
nơi người thân đang “cải tạo”.  Đứa 
con nhỏ của tôi giật mình khóc, 
thằng anh nó cũng mếu máo theo, 
tôi chạy lại ôm con vào lòng . Hai 
đứa bé hoảng hốt ôm chặt mẹ khi 
nghe tiếng đập ầm ầm bên ngoài. 

Vị Sư Cô tay cầm tràng hạt ra mở 
cửa. Như một làn gió ùa vào trong, 
một cụ bà tóc bạc trắng, nét mặt 
và đôi mắt đầy nét kinh hãi bế trên 
tay đứa bé trai chắc cũng trạc tuổi 
con trai nhỏ của tôi, cả hai quần 
áo nhếch nhác và rách toạc nhiều 
chỗ lấm lem vết máu, vết bùn. Mọi 
người choàng tỉnh ngủ hẳn, sợ hãi 

ngồi hẳn dậy bởi tiếng khóc la của 
hai bà cháu .

-“Chúng nó giết chết hết cả nhà 
con cháu tôi rồi! trời ơi sao chúng 
nó ác qúa vậy, con cháu tôi có làm 
gì nên tội đâu ….!”

Bà cụ vừa kể vừa gào thét, vật vã 
tay chân. Đứa bé cũng khóc la thảm 
thiết,  những vết rách trên da thịt 
đang rướm máu, khuôn mặt kháu 
khỉnh lem luốc. Thời gian này hai 
chính phủ đang có cuộc xung đột 
nên bọn người từ bên kia biên giới 
Miên Việt bất ngờ nửa đêm đã tràn 
qua tàn sát những người dân Việt vô 
tội để trả thù. 

Gia đình ngoài bà còn có con trai, 
con dâu và 8 đứa cháu , tất cả là 
mười một người. Bây giờ chỉ còn 
sót lại bà và đứa bé nhất này vì ngủ 
ở nhà sau. Khi bọn sát nhân gõ cửa 
và đâm lưỡi lê sát hại từng người 
trong nhà, bà chỉ kịp ôm cháu theo 
ngã sau, băng đồng ruộng, hàng rào, 
chạy thoát được tới đây…

Chúng tôi không cầm được nước 
mắt, vô cùng xót thương cho hoàn 
cảnh của hai nguời , nhưng chỉ biết 
vỗ về an ủi. Không nói ra,  ai cũng 
nặng lòng lo nghĩ tới cuộc hành 
trình ngày mai. 

Một lúc sau, bà cụ hầu như kiệt 
sức nên chỉ còn rên rỉ nho nhỏ, Sư 
cô đưa hai bà cháu vào phòng trong 
nghỉ ngơi . Đồng hồ điểm 1 giờ 
sáng, sự yên tĩnh trở về. Chị 

em chúng tôi nhìn nhau yên lặng, 
trong lòng mỗi người ôm một nỗi 
ưu tư riêng. Trong đoàn người hôm 
nay chỉ mình tôi là dắt theo con nhỏ, 
vì không nơi thân thuộc để gởi gấm 
nên dù đi bất cứ nơi nào hoặc bao 
xa cũng tay ôm tay dắt mẹ bên con 
…

Các chị bạn thì thầm hỏi nhau có 
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nên đi tiếp hay trở về. Tấn thoái 
lưỡng nan, bởi người nào đến được 
Tây Ninh rồi cũng cố ven vét tiền 
để mua thêm thứ này thứ khác đem 
vào trong tù cho chồng. Bây giờ 
mang trở về làm sao thoát khỏi bọn 
“công an kinh tế”lục soát và tịch 
thu hàng hoá, vừa mất của vừa bị 
chúng kết tội thêm phiền hà.Vì luật 
“miệng” đưa ra cho tất cả mọi hành 
khách, cứ 2 kg mỗi thứ đều là “buôn 
lậu”. Phần tôi, lần thăm nuôi này đã 
phải đem bán vài vật dụng trong gia 
đình để mua một số thuốc trị bệnh 
ngoài chợ “đen”cho anh , tiền lương 
eo hẹp  cứ hai tháng mới được lãnh 
nên thiếu trước trả sau là chuyện 
thường.  Bữa nay tạm có chút đỉnh 
để thăm chồng, hết mấy buổi mua 
sắm sửa soạn, mấy đêm liền nấu 
nướng, chuẩn bị. Chả lẽ bây giờ lại 
để bị tịch thu một cách vô lý, trong 
khi tự bản thân và hai đứa con nhỏ 
phải tiện tặn từng chút biết bao ngày 
. Hơn nữa thiếu thuốc men thì sức 
khoẻ anh sẽ ra sao ?!. Mà lần này 
nếu mất hết lấy đâu ra tiền để mua 
sắm lại. Nhưng…nếu cứ đi tiếp thì 
làm sao vượt thoát nổi những hiểm 
nguy nếu có xảy ra !!! 

Đầu óc rối tung, tay ôm con, lòng 
như tơ vò . Tôi đưa mắt thẫn thờ qua 
các chị bạn, rồi cúi xuống hai đứa 
con thơ,  mấy sư cô đang có mặt 
nhìn tôi áy náy , một vị lên tiếng: 

- “Hay là cô để các cháu ở đây 
chơi, nhà Chùa sẽ giữ săn sóc giúp 
cho đến khi nào cô trở về.! Dắt 
chúng theo tội nghiệp lắm.”

Lời nói đầy tình nhân ái khiến tôi 
suy nghĩ, nhưng làm sao yên lòng 
được. Vì chúng còn nhỏ qúa, vả lại 
hồi nào tới giờ hai đứa chưa bao giờ 
xa mẹ  một hôm nào, 

nhất là phải ở cả ngày, đêm với 
những người lạ. Chúng sẽ khóc đến 
thành bệnh mất! Mà không biết 

chuyến đi bao lâu mới trở ra được. 
Mấy chị bạn đã nhất định không trở 
về nếu chưa gặp được chồng. 

Lau khô những giọt nước mắt 
phân vân,  “Một liều ba bảy cũng 
liều” Quyết định cuối cùng là “Đi”! 
Mẹ đâu con đó! Tôi đành cám ơn vị 
sư cô đưa ra đề nghị vừa rồi.

HÀNH TRÌNH GIAN NAN

Chuyến xe lam chất đầy hành 
khách đưa chúng tôi rời bến Tây 
Ninh từ sáng đến gần trưa thì vào 
đến “Càtum”. Đoạn đường phủ mờ 
bụi và sóc mạnh nên mọi người cứ 
ngã chúi  lên nhau, đôi lúc đang đi 
bỗng xe nhảy dựng lên, đầu một 
vài người bị dộng mạnh lên mui 
xe đau điếng. Chúng tôi cùng đùa  
với tên đặt cho địa danh và con 
đường đang đi là “Cà Tưng”. Hai 
đứa con ngồi hai bên đùi khiến tôi 
tê dại cả người, c ăng thẳng  sợ con 
bị thương vì những va chạm mạnh 
nên tôi càng thêm mệt mỏi. Một 
người thanh niên trẻ bên cạnh thấy 
vậy nên đỡ giúp tôi cháu bé. Thằng 
bé không biết mệt cứ cười toe toét 
nhe mấy cái răng sữa, ngọng nghịu 
nói đủ thứ. Dù chỉ biết mặt bố một 
lần từ lúc sinh ra gần hai năm nay, 
chẳng hiểu đã nghe từ đâu mà bé 
đã biết nhiều chuyện về người cha 
vắng mặt :

-“Chú biếc  Bố coong hông, 
coong i xăm (thăm) bố đó, Bố bị 
bộ đội bắc chù (t ù) zồi, coong héc 
(ghét) bộ đội nắm ! Coong hương 
(thương) bố nắm…” 

Mọi người phì cười, thằng bé 
thấy được chú ý nên càng ra sức 
huyên thuyên. Không khí trên xe 
có những tiếng cười vui nên bớt 
căng thẳng mệt mỏi, nhưng riêng 
tôi lại lo lắng với sự ngây thơ thật 
thà của  trẻ thơ. Từ ngày vắng anh, 

ba mẹ con sống đơn độc, khép kín, 
luôn lo sợ sự bất trắc xảy đến. Vì 
“tai vách mạch rừng” khiến chỉ dám 
tiếp xúc với người cùng hoàn cảnh, 
nín lặng trước mọi điều bất công. 
Trong cuộc sống eo hẹp khó khăn 
đã khiến một số nhỏ chị em không 
chịu đựng nổi, hoặc bị bọn Công an 
, cán bộ dồn vào thế phải tùy thuộc 
chúng. Bọn chúng trong tay đầy 
quyền hành, đem thủ đoạn mưu mô 
đối phó với những người đàn bà trẻ 
yếu đuối, khờ khạo trong hoàn cảnh 
mới, liệt chúng tôi vào thành phần 
“gia đình Ngụy có tội với nhân 
dân”, luôn rình mò , dòm ngó, đe 
nẹt . Chúng tôi phải bươn chải khắp 
nơi, cố gắng vượt qua bao nhiêu cơ 
cực, đề phòng và né tránh bao cạm 
bẫy hầu an toàn mang được miếng 
ăn bữa no bữa đói về cho con, cho 
gia đình. 

Chỉ trông mong vào sự che chở 
của Phật Trời , của ơn trên để sống 
còn mà nuôi con dại, cha mẹ già.

Riêng tôi, còn để thoát qua những 
cặp mắt đầy ác tính đó, hàng ngày 
đã tự hóa thân thành một thiếu phụ 
lem luốc lôi thôi, dù tuổi đời mới 
hai mươi mấy. Đầu tóc bù rối, áo 
quần luộm thuộm, lùng thùng với 
chiếc nón rách tả tơi lụp xụp che 
khuất mặt mỗi sớm tối đi và làm 
về, hoặc khi phải ra ngoài. Chỉ còn 
thêm ít … vết lọ nồi trét trên mặt 
nữa chắc người thân yêu nhất cũng 
chẳng thể nhận ra !!

Đôi lúc ngắm mình trong gương, 
tôi không biết nên cười hay nên 
khóc !! 

                                                            
*****

Cà tum đây rồi, chiếc xe dừng 
lại nơi gọi là “bến “ ,chỉ lèo tèo vài 
chiếc xe chở khách (loại xe máy có 
đóng thêm một khung gỗ đàng sau 
để chuyên chở ), rất đúng nghĩa với 
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tên được gọi là “Lôi” đứng bơ vơ 
giữa gió bụi vắng tanh.  Chắc hành 
khách chỉ là những chị em đi nuôi 
chồng hay thân nhân như chúng 
tôi. Vài con chó ốm tong teo lang 
thang quanh những đống rác chí 
choé dành nhau tìm thức gì có thể 
ăn được. Lòng tôi như chùng xuống 
theo màu xám khung trời … Đoạn 
đường đi tới còn dài, chúng tôi lại 
vội vã chia nhau lên từng chiếc “xe 
“

Cứ hai người cùng với hàng hoá 
đi chung một chuyến , chiếc xe ngộ 
nghĩnh ì ạch “lôi”chúng tôi ngã sấp 
ngã ngửa trên con đường đất “sống 
trâu” gồ ghề ,sình lầy đầy những ổ 
gà ngập nước mưa sâu hoắm.  Hai 
bên đường lác đác dăm mái nhà 
đơn sơ nửa tranh, nửa tôn lụp xụp 
chen giữa những thửa ruộng cuối 
mùa, càng tăng thêm phần tiêu điều 
của một vùng quê nghèo nàn, hẻo 
lánh. Thỉnh thoảng một vài người 
dân địa phương chân đất ,quần áo 
nhếch nhác tay bế con nhỏ , cạnh 
mấy đứa bé trần truồng đứng ngơ 
ngác nhìn đoàn xe kỳ khôi chúng tôi 
đi qua với đôi mắt tò mò.  Bụi mù 
theo gió lốc xoáy lên cao rồi cuốn 
tròn quanh đoàn người khốn khổ, 
mặt mũi chúng tôi đều lem luốc phờ 
phạc, tóc tai xác xơ như những tên 
hề hoá trang vụng về sau đêm hát. 
Mọi người nhìn nhau cười không ra 
tiếng!!

Đoạn đường tuy không bao xa 
nhưng cũng hơn 3 giờ chiều mới 
đến Bố Túc. Tên gọi mà chúng tôi 
chưa hề được nghe nhắc tới bao giờ. 

Từ đây , vì không có xe nào chịu 
chuyên chở  giúp nữa, nên chúng tôi 
phải gồng gánh lội bộ 6 km đường 
đất mới tới được nơi để ngủ qua 
đêm . Đến lúc này ai nấy đều uể oải 
cả ,nhưng đành phải cố gắng. Một 
tay bế đứa con nhỏ, trên lưng là 

chiếc balo căng phồng nặng trĩu đến 
còng gập cả người, còn tay kia thì 
kéo lê chiếc bao 50  kg chật cứng. 
Đứa con lớn mới hơn bốn tuổi của 
tôi nắm áo mẹ lúp xúp bước thấp 
bước cao chạy theo sau, nhưng làm 
sao hơn khi  tôi cũng gần như kiệt 
sức với số hàng hóa đang mang trên 
lưng, trên tay. Tôi nhủ thầm tiếng 
xin lỗi với con và nói nhỏ : “mẹ con 
mình cố lên chút nữa rồi sẽ được 
gặp bố nghe con” Bé nhìn mẹ mếu 
máo không dám khóc, nhưng nước 
mắt tôi thì đã chan hoà từ bao giờ...

Những bóng người lem luốc 
nặng nề lê bước bên nhau trong 
ráng chiều hiu hắt, không ai còn đủ 
hơi mà chuyện trò nổi. Vài tiếng 
qụa kêu vọng lại càng tạo cho bầu 
không khí thêm thê lương. Bầu trời 
càng lúc càng xuống thấp hơn, đám 
mây vần vũ trên trời như đe doạ cơn 
mưa ập tới bất ngờ . Mẹ con tôi cố 
gắng lắm nhưng vẫn bị bỏ lại đàng 
sau một đoạn xa dù các chị bạn cố 
tình đi chậm lại để chờ. 

Vừa đi vừa nghỉ rồi cũng đến 
được đích khi hoàng hôn đã bao phủ 
nhạt nhoà cảnh vật.  Những người 
dân thật thà chất phác rất nhiệt tình 
giúp đỡ.  Sau khi lo cho hai con tắm 
và ăn uống xong, soát lại trong túi 
chỉ chừa đủ tiền xe cho chuyến về, 
tôi bắt chước họ, mua thêm con gà, 
luộc chín. Nấu miếng xôi để mai 
mang vào cho chồng xong tôi định 
đi nghỉ. Ngày mai còn phải khởi 
hành sớm vì từ đây đi tới cổng trại 
cả  4  km đường cũng mất nhiều 
thời gian. Họ sẽ nhận đơn lúc 9 giờ 
sáng,  cỡ 11 giờ là được thăm. 

ĐOẠN TRƯỜNG
 
Trời khuya dần, hai đứa bé quá 

mệt mỏi vừa đặt xuống giường là 
ngủ say sưa. Trằn trọc mãi, tôi ra 

ngồi trước hiên căn nhà lá nhìn làn 
mưa rơi trong màn đêm u tịch, lòng 
bồi hồi nghĩ tới anh. Những giọt 
nước mưa mát lạnh theo làn gió hắt 
vào mặt càng làm tôi tỉnh táo, dù 
rằng xác thân đã rã rời. Tiếng chó 
nhà ai sủa vang phá tan sự tĩnh lặng 
của đêm đen, giờ này chắc các anh 
cũng đang thao thức mong cho mau 
sáng để được gặp mặt vợ con hay 
thân nhân…

 - Chạy mau, chúng nó tới nơi rồi 
…”

Tiếng la thất thanh của ai đó kèm 
theo tiếng chân người chạy cùng 
tiếng chó sủa liên hồi, tôi  hoảng hốt 
đứng bật dậy . Ngoài đường từng 
chiếc xe bò chất chồng cả người 
lẫn đồ đạc đang rộn ràng chạy qua, 
bóng tối bị đẩy lùi bởi những ngọn 
đuốc sáng rực khắp nơi. Tôi đứng 
chết trân giữa cửa không biết làm 
gì. Trong nhà  mọi người đã thức 
giấc đang gói ghém đồ đạc chất lên 
xe bò (hình như ở đây gia đình nào 
cũng có sẵn loại xe này), tiếng kêu 
gọi nhau í ới vang rền cả xóm.  Các 
chị em bạn cũng tay ôm tay xách 
chạy ra ngoài, thấy tôi đứng lớ ngớ 
họ la lớn thúc dục. Tôi nghẹn ngào 
khi nhìn hai đứa con thơ và đống đồ 
đạc bên cạnh. Bủn rủn tay chân, làm 
sao đây!  Tôi ngẩn ngơ tê dại ngồi 
xuống ôm con khóc không ra tiếng 
trong khi mọi người lăng xăng. Vợ 
chồng người chủ nhà la to:

-  Cô để một túi đồ và bỏ thằng 
con lớn lên xe tui chở đi cho, còn cô 
bồng thằng nhỏ mà chạy theo sau. 
Lẹ lên không thì chết hết đó.

Cuống cuồng làm theo người chủ 
nhà tốt bụng, chỉ còn chiếc balo 
và đứa con nhỏ . Tôi cố chạy theo 
nhưng đôi chân hình như không còn 
biết nghe lời , cứ qụy xuống trên 
mỗi bước đi. Chiếc xe chở đứa con 
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lớn càng lúc càng bỏ xa tôi, mấy chị 
bạn nóng lòng thấy tôi cứ thụt lùi 
phía sau nên la lớn:

- Chị phải hy sinh mà giữ  mạng 
mình với con trước, vất bớt đồ đạc 
đi cho nhẹ mà chạy.  Chứ đi kiểu 
này thì tụi tui cũng chết theo chị 
luôn đó!

Tôi nào muốn liên luỵ đến mọi 
người, dù trong lòng rất phân vân 
lo lắng. Trong chiếc balo này có 
một ít  qùa của chị em bạn gởi nhờ 
đem giúp nữa, không biết mai này 
giải thích với họ ra sao cho khỏi bị 
hiểu lầm đây. Để bớt áy náy lương 
tâm, tôi nhờ chị bạn mở nắp balo 
sau lưng tôi vất bỏ bất cứ vật gì nằm 
trên cùng. Một phần ba số lượng rồi 
mà hình như vẫn không thấy nhẹ đi 
chút nào. Lưng tôi vẫn đau gập cả 
xuống    , thằng bé con sợ hãi nên 
bám chặt cứng một bên hông    nhức 
nhối. Bóng tối và sự yên lặng phủ 
trùm vạn vật, đoàn người chạy loạn 
cùng những bó đuốc bập bùng đã ở 
đâu đó xa tít đàng trước mặt  từ lúc 
nào. Tôi kéo lê lần mò từng bước 
chân đau nhức, tê mỏi trên con 
đường gồ ghề, ngã chúi đầu mỗi lần 
vấp phải những ổ gà,  hất cả thằng 
con nhỏ  xuống đường khiến nó 
khóc thét lên vì đau đớn. Ôm chặt 
con thơ, ruột gan người mẹ như đứt 

từng đoạn. Có 6 km đường mà sao 
đi hoài không tới !!

Gần 3 giờ sáng, cổng trại giam mở 
đón chúng tôi vào nhưng chỉ được 
dừng lại ở ngay sau cánh  cổng. Tôi 
trải chiếc khăn lông lớn mang theo 
lên bãi cỏ cho hai con nằm, ngồi 
bên cạnh quạt muỗi chờ sáng . Một 
rừng người yên lặng nằm ngồi la 
liệt chung quanh. Đến 5 giờ, mấy 
tên “cán bộ” ra lệnh cho chúng tôi 
phải trở về khu nhà dân vì không 
còn nguy hiểm nữa . Lại rồng rắn 
kéo nhau quay lại! 

Chỉ kịp lau mặt mũi thay quần 
áo cho ba mẹ con , rồi ăn chút lót 
dạ xong là chúng tôi tiếp tục gánh 
gồng , tay mang tay xách trở lại 
đoạn đường cũ vừa đi qua.  Lúc này 
trời đã sáng tỏ, trên mặt đất ngổn 
ngang bao nhiêu đồ đạc thức ăn bị 
vất bỏ hồi khuya. Tôi bất ngờ tìm 
lại được vài món qùa còn nhớ được 
. Tuy cả đêm hầu như không chợp 
mắt nhưng bao nhiêu mỏi mệt lúc 
này tan biến đâu mất, hàng hóa trên 
lưng,  trên tay cũng nhẹ hơn bao giờ 
...  Hai đứa bé tíu tít vui đùa chạy 
trên đường, sự vô tư của con thơ 
cho tôi niềm hạnh phúc ngọt ngào 
trong nỗi xót xa vô tận. 

Ba mẹ con ngồi ngơ ngẩn trong 
phòng đợi, người 
đi thăm đã lần 
lượt ra về mà sao 
tên chồng tôi vẫn 
chưa được gọi 
đến.. Một ý nghĩ 
chợt đến khiến 
tôi muốn nghẹt 
thở vì sợ hãi, hay 
là có chuyện bất 
trắc xảy ra cho 
anh, hay anh bị 
chuyển đi trại 
khác rồi?! Hỏi 

tên cán bộ ngồi canh gác thì hắn nói, 
vì anh bị bệnh không tự đi được từ 
bệnh xá ra tận đây , mà lúc này anh 
em đi “lao động” hết , phải chờ có 
người về  “võng” anh ra . Đành chờ 
tiếp mà ruột gan tôi nóng như lửa. 
Ngổn ngang những lo lắng , hay 
anh bị bệnh nặng qúa họ không cho 
thăm, mà trễ  qúa sợ khi gặp xong 
sẽ không còn xe về! Tôi xin phép 
có 3 ngày mà hôm nay đã là ngày 
cuối,  nếu nghỉ lâu sẽ không làm 
đủ số lượng hàng bắt buộc.  “Tiêu 
chuẩn” 12 kg gạo mỗi tháng bị cắt 
thì lấy gì cho con ăn ?! Trăm thứ lo 
âu lộn xộn lúc này ! Thời gian cứ 
chầm chậm trôi trong sự yên lặng 
đầy nghi vấn trong tôi.

Không thể ngồi yên, tôi đánh bạo 
tới xin tên CS : 

-  Cán bộ có thể cho tôi tự đi vào 
trong bệnh xá thăm chồng tôi được 
không? 

Hắn trả lời là đường rừng dài tới 
6 cây số , lại nhiều rắn rết rất nguy 
hiểm nên không thể đi được. Tôi 
chán nản trở về chỗ ngồi lòng buồn 
rười rượi.  Người đi thăm đã ra về 
hết từ bao giờ, chỉ còn trơ  trọi ba 
mẹ con ngồi buồn rầu trong dãy nhà 
dành cho thăm nuôi tù bằng tre nứa 
trống trải. Đêm nay mẹ con tôi sẽ 
ra sao, nhìn hai đứa con thơ gầy ốm 
vất vả theo mẹ mấy ngày nay , tim 
tôi buốt nhói !

NIỀM VUI HÒA LẪN NỖI ĐAU

Chiều xuống dần, những đám 
mây đen vần vũ kéo  báo hiệu trời 
lại sắp đổ mưa, định lấy gì cho con 
ăn đỡ đói  thì tên cán bộ tới báo cho 
hay đã có anh em đi lao động về,  và 
lát nữa chồng tôi sẽ ra đến.  Hai đứa 
bé nghe tin mừng rỡ reo lên , nhịp 
tim tôi bỗng nhiên rộn ràng …
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Ôi ! người chồng thân yêu của tôi 
kia ư?  Sao nhìn không ra anh nữa 
rồi ! Người bạn dìu một bên nách, 
còn anh thì vừa bò vừa lết bằng hai 
đầu gối đang tiến đến 

gần. Tôi chết sững người, bóng 
chiều nhạt nhòa và mắt ngập lệ xót 
xa… Chiếc balo trên lưng bỗng 
dưng nặng trĩu đè gập người tôi 
xuống. Anh và tôi cùng qùy đối 
diện, bốn mắt nhìn nhau nghẹn 
ngào không nói được nên lời, chỉ 
nghe tiếng ríu rít vô tư của hai đứa 
con thơ. Đâu đó tiếng chim kêu 
buồn thảm như muốn buông lời 
cảm thông !

Cố run run đứng thẳng giữa hai 
dãy bàn, vòng tay ôm hai đứa con 
trai nhỏ, anh úp mặt vào má chúng 
nghẹn ngào. Những giọt nước mắt 
của người đàn ông cương nghị 
ngày nào nhòe ướt mặt con thơ. 
Hai đứa trẻ đưa bàn tay bé xíu chùi 
nước mắt cho cha rồi oà khóc theo 
người cha tội nghiệp! 

 - Hết giờ rồi! 

Tiếng tên VC vang lên cướp mất 
niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của gia 
đình bốn người chúng tôi..

Tâm hồn như đóng băng, đôi mắt 
tôi mờ hẳn và hầu như không còn 
nhận thức được điều gì đang xảy ra 
xung quanh…

Hai đứa bé mếu máo níu, ôm chặt 
người anh không chịu buông, tim 
tôi như nghẹn thắt …Ngoài kia trời 
đang mưa rơi...rơi !.

Thu Tâm
Những ngày tháng không quên.
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Xin vui loøng
gheù thaêm website:

www.wilsondental.ca
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TÔI ĐÃ KHÓC
Tôi đã khóc từ khi rời lòng mẹ
Sợ hay mừng đời đã tiếp nhận tôi
Và từ đó một hình hài nhỏ bé
Lớn khôn dần ngọt sữa mẹ thơm môi
 
Tôi đã khóc mẹ dãi dầu cơ cực 
Vì cha còn nặng nợ bước chinh nhân
Nghĩa hy sinh trong tim người thắm rực
Dưỡng dục con còn lận đận nuôi chồng

Tôi đã khóc mẹ ra đi vĩnh viễn
Bởi giặc về cày đã nát xóm thôn
Những đạn pháo vô tình gây tai biến
Người đớn đau quằn quại trút linh hồn 

Tôi đã khóc tối ba mươi hôm đó
Tháng tư buồn vụn vỡ bảy mươi lăm
Những con tàu vượt trùng dương sóng gió
Chở bao người mang thống khổ hờn căm

Tôi đã khóc được tin anh ngã gục
Trong trại giam cải tạo tận Miền Trung
Muời mấy năm, niềm tin không rã mục
Chí kiên cường khó lay động chuyển rung

            

Tôi đã khóc cảnh quê nhà điêu đứng
Mỗi địa danh mang chiến sử oai hùng
Đã bao đời ông cha ta gầy dựng 
Nay còn chăng những hoang phế tàn vong

Tôi đã khóc suốt quãng đời lưu lạc
Khóc cho người và khóc cả cho tôi
Bao tang tóc, bao lầm than dân tộc
Đoạn trường này còn khóc mãi khôn nguôi

DƯ THỊ DIỄM BUỒN    

Xin đọc bài thơ 
do Thanh Thanh dịch qua tiếng Anh 
ở phần Anh Ngữ,  phía sau của 
Tuyển Tập Tháng Tư Quốc Hận 
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dân chủ đa đảng tại Việt Nam. Tôi 
mở các lớp học để chia sẻ với sinh 
viên về các quyền tự do chính trị và 
quyền tự do báo chí. Ngày 6 tháng 
3 năm 2007, khi một đồng nghiệp 
của tôi đang giảng cho sinh viên tại 
văn phòng của tôi thì an ninh ập 
vào và bắt chúng tôi.

Khi xét xử, Tòa án cộng sản lập 
luận rằng VN theo chế độ độc đảng 
CS, khi anh nói về đa đảng tức 
tuyên truyền chống Nhà nước. Nói 
về quyền tự do báo chí tức là chống 
lại sự độc quyền báo chí của nhà 
nước và đó là tuyên truyền chống 
nhà nước. Kết quả là tôibị kết án 
4 năm tù giam và 4 năm quản chế 
với tội danh tuyên truyền chống 
nhà nước theo điều 88 Bộ luật HS.

Trong thời gian hơn 10 tháng bị 
tạm giam tại Trại tạm giam số 1 
công an thành phố Hà Nội. Hàng 
ngày trại giam cung cấp cho chúng 
tôi đồ ăn chỉ với rau bẩn, họ không 
rửa rau trước khi nấu, nhiều hôm 
rau còn có những con đỉa và con 
sên bám vào đó, chúng tôi phải rửa 
lại rau bằng nước bẩn trước khi ăn. 
Một tuần chúng tôi được khoảng 
100g thịt.

Chúng tôi không được cung cấp 
nước sạch theo qui định, chúng tôi 
phải dùng tất, khăn mặt lọc 5 lần 
nước sinh hoạt bẩn để làm nước 
uống. Không được đọc báo, xem 
tivi,..

Sau khi ra tù tháng 3 năm 2011, 
tôi tiếp tục các hoạt động bảo vệ 
nhân quyền. Tháng 4 năm 2013, tôi 
và các nhà hoạt động nhân quyền 
khác thành lập Hội AEDC là một 
tổ chức XHDS hoạt động cổ suý và 
bảo vệ các quyền con người, đấu 
tranh nhằm xây dựng chế độ dân 
chủ đa đảng tại Việt Nam. Tôi tiếp 
tục mở các lớp học về XHDS và 

CÂU CHUYỆN 
CỦA ĐÀI 

****
 TỪ LUẬT SƯ 
NHÂN QUYỀN 
ĐẾN TÙ NHÂN 
LƯƠNG TÂM 

Bài phát biểu của Luật Sư Nguyễn 
Văn Đài trước Hội Nghị Thượng 
Đỉnh Geneva về Nhân Quyền và 
Dân Chủ 2019.

Kính thưa Ban tổ chức, thưa các 
vị đại biểu.

Cảm ơn quí vị đã cho tôi cơ hội nói 
về tình trạng vi phạm nhân quyền ở 
Việt Nam qua câu chuyện của tôi

Tôi tới Đông Berlin của CHDC 
cuối năm 1989, tận mắt chứng kiến 
sự sụp đổ của bức tường Berlin cùng 

với chế độ cộng sản ở Đông Đức và 
các nước Đông Âu. Đồng thời niềm 
tin của tôi vào chủ nghĩa cộng sản 
cũng sụp đổ khi tôi bừng tỉnh và 
hiễu rõ bản chất xấu xa của nó.

Cuối năm 1990, lúc đó tôi 20 tuổi, 
tôi quyết định trở về VN với niềm 
tin và hy vọng sẽ đóng góp vào cuộc 
cách mạng dân chủ để thay đổi đất 
nước VN của tôi.

Tôi tốt nghiệp Đại học Luật năm 
1995, tôi trở thành Cơ đốc nhân và 
luật sư nhân quyền từ năm 2000, tôi 
bảo vệ những người theo đạo Tin 

lành thuộc sắc tộc thiểu số H’Mong 
và các Mục sư cùng các giáo hội 
Tin lành chưa được nhà cầm quyền 
cộng sản VN công nhận. 

Năm 2006, tôi thành lập và tham 
gia hoạt động Uỷ ban Nhân quyền 
VN, Công Đoàn độc lập. Tôi thường 
viết bài đăng trên BBC tiếng Việt 
để cổ suý cho việc xây dựng chế độ 
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trị tại CHLB Đức vào ngày 7 tháng 
6 năm 2018. 

Từ sau khi tới nước Đức, tôi vẫn 
cùng với các tổ chức và cộng đồng 
người Việt tiếp đấu tranh bảo vệ 
các quyền con người và thúc đẩy 
tiến trình dân chủ cho Việt Nam.

Tôi xin cảm ơn quí vị đã lắng 
nghe câu chuyện của tôi.

Luật sư Nguyễn Văn Đài
Geneva Thụy Sỹ
26/3/2019

Suốt 2 năm rưỡi, tôi không có 
một giây nào được ra dưới ánh 
nắng mặt theo đúng nghĩa. Bị giam 
chung với 1 người nữa trong buồng 
giam 6,5m2.

Cũng trong thời gian đó, tôi phải 
ăn cơm sống 20 ngày, thức ăn 
thỉnh thoảng bị thiu hoặc họ cho 
xà phòng vào canh, cho những mùi 
khó chịu vào nước uống, cấp thuốc 
vào nửa đêm, thường xuyên ngừng 
không cho nghe radio và đọc báo, 
thỉnh thoảng cắt điện nước. Trại 
tạm giam nuôi những con gà trống 
có tiếng gáy to, cứ bắt đầu khoảng 
2 giờ sáng là chúng cất tiếng gáy 
tới 6 giờ sáng làm nhiều người bị 
tạm giam mất ngủ,...

Tóm lại là công an trại giam nghĩ 
ra mọi cách để gây khó khăn, cố 
ý làm cho tôi tức giận và khủng 
hoảng tinh thần.

Mặc dù trải qua biết bao sự đàn 
áp, tù đày, nhưng với niềm tin nơi 
Thiên Chúa, tin và con đường chính 
nghĩa, lẽ phải mà mình đang bước 
đi. Tôi đã vượt qua được tất cả.

Ngay sau khi tôi bị bắt, chính 
phủ các nước, các tổ chức bảo vệ 
nhân quyền quốc tế đã lên án nhà 
cầm quyền CSVN và yêu cầu trả tự 
do cho tôi. Uỷ Ban Chống Bắt và 
Giam Giữ Tuỳ Tiện của LHQ cũng 
ra phán quyết cáo buộc nhà cầm 
quyền vi phạm nhân quyền và yêu 
cầu trả tự do và bồi thường cho tôi.

Trước áp lực mạnh mẽ của cộng 
đồng quốc tế như chính phủ CHLB 
Đức, EU, Hoa Kỳ và rất nhiều quốc 
gia khác cùng với các tổ chức bảo 
vệ nhân quyền quốc tế, nhà cầm 
quyền CSVN chấp nhận trả tự do 
cho tôi với điều kiện phải rời bỏ 
quê hương của mình đi tị nạn chính 

nhân quyền cho sinh viên và các 
giáo dân Công giáo. Ngày 8 tháng 
5 năm 2014, trong khi tôi đang trò 
chuyện với một nhóm sinh viên tại 
một quán cafe thì tôi bị 5 an ninh 
mặc thường phục tấn công, họ đánh 
tôi vỡ da đầu và phải khâu 4 mũi. 

Tháng 1 và 3 năm 2015, an ninh 
tấn công phá nhà của tôi 3 lần. 

Trong thời gian sau khi tôi hết 
quản chế ngày 6 tháng 3 năm 2015 
tới ngày 16 tháng 12 năm 2015, tôi 
không được cấp hộ chiếu. Tháng 
nào an ninh cũng canh giữ không 
cho tôi  ra khỏi nhà từ 3 tới 4 ngày.

Ngày 6 tháng 12 năm 2015, tôi 
và 3 cộng sự sau khikết thúc lớp 
học về nhân quyền cho 70 giáo dân 
Công giáo. Trên xe taxi để trở về 
Hà Nội thì bị 20 an ninhchặn xe và 
tấn công bạo lực gây thương tích, 
họ cướp hết tài sản, áo ấm, giầy, 
tiền, điện thoại và giấy tờ tuỳ thân, 
họ ném tôi ra bờ biển trong buổi tối 
giá lạnh. Chín ngày sau đó, ngày 
16 tháng 12 năm 2015, trên đường 
tôi tới gặp Phái đoàn EU trước buổi 
đối thoại nhân quyền với Việt Nam, 
tôi bị cơ quan an ninh bắt giam. Và 
sau hơn hai năm tạm giam, ngày 6 
tháng 4 năm 2018, họ mới đưa tôi 
và 5 cộng sự khác ra xét xử với cáo 
buộc rằng mong muốn của chúng 
tôi trong việc xây dựng chế độ dân 
chủ đa đảng ở Việt Nam là tiến tới 
nhằm lật đổ chính quyền. Tôi bị kết 
án 15 năm và 5 năm quản chế. 

Trong thời gian bị tạm giam, sau 
11 tháng, tôi mới được gặp vợ tôi 
lần đầu, lần tiếp theo là 3,5 tháng, 
lần tiếp theo là 4 tháng, lần tiếp 
theo là sau 9 tháng. 26 tháng sau 
khi bị bắt tôi mới được gặp luật sư 
lần đầu trong vòng 1 tiếng với sự 
giám sát của an ninh.

Bạn có thể khiến mọi 
người rời bỏ quê hương họ, 
nhưng bạn không thể cướp 
mất quê hương trong trái 
tim họ. – Dos Parsons

Vinh dự lớn nhất là được 
bảo vệ Tổ quốc. – Aristotle

Dù xa cách mấy trùng 
dương, ở đâu cũng có quê 
hương trong lòng
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Người lính VNCH - 
Tôi Nợ Anh 

Nguyễn Văn Lộc

Anh lớn lên … quê hương dày lửa khói,
Sách vở buồn … chữ nghĩa dở dang rơi,
Mực chưa vơi … gác bút … bước vào đời,
Trường nghiêng nắng … Ve ngân lời từ giã !

Mái trường yêu … áo thư sinh … gởi lại,
Những phương trình, hàm số ngỗn ngang vương,
Tấm bảng đen buồn im lắng trên tường,
Vết phấn trắng … học đường … bao kỷ niệm !

Nắng quân trường … tháng ngày dài huấn nhục,
Đêm di hành lạnh buốt dưới mưa rơi,
Da sạm đen … mầu nắng đổi cuộc đời,
Người lính mới … ca vang lời sông núi.

Anh bước đi hơn nửa vùng đất nước,
Treo cuộc đời trên đầu súng … mong manh,
Tấm poncho che hạnh phúc dân lành,
Bùn vương gót … thơm đồng xanh lúa mới.

Hai mươi năm … Anh chưa tròn giấc ngủ,
Vì đạn thù vẫn cày nát quê hương,
Bước quân hành … ngọn cỏ đọng giọt sương,
Anh dừng gót … hậu phương … hoàng hôn phủ.

Sông Bến Hải … lửng lơ buồn im lắng,
Chảy ngăn đôi … đau xót Mẹ Việt Nam,
Gót giày Saut in dấu nẻo quan san,
Ngăn cuồng vọng lan tràn từ phương Bắc.

Huế cổ kính … Kinh Đô Nam Quốc Việt, 
Cầu Tràng Tiền nghiêng bóng nước Hương Giang,
Tết Mậu Thân … giặc đốt phá điêu tàn,
Chiếc cầu gãy … Anh bàng hoàng chua xót !

Ôi Quảng Trị … Cổ thành nghiêng đổ nát,
Máu của anh … từng viên gạch đỏ loang,
Anh hiên ngang dựng lại ngọn cờ vàng,
Cờ phất phới trên hằng ngàn xương trắng !

Phá Tam Giang lững lờ theo năm tháng,
Ngược xuôi giòng len rừng lá xanh xanh,
Lá hằn ghi … muôn vết tích quân hành,
Sông in bóng ngàn hùng anh nước Việt.

Đồi Charlie chiều rừng xanh bão lửa,
Nắng hạ buồn đưa tiễn cánh dù hoa,
Hè bảy hai (72) … bao tang trắng … lệ nhòa,
Anh gãy cánh … xót xa người ở lại.

Tống Lê Chân … pháo đạn thù bao phủ,
Sáu trăm ngày tử thủ … thức trắng đêm,
Chí hùng anh … đôi chân cứng … đá mềm,
Anh ngạo nghễ giữa muôn trùng quân giặc.
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Loài quỷ đỏ trả thù trên xác chết,
Nghĩa trang buồn … chúng tàn phá tan hoang,
Xác thân anh trong cát bụi thời gian,
Giờ trơ trọi mảnh xương tàn … mưa nắng !

Người còn sống giống như người đã chết,
Khác nhau chăng … một xác chết biết đi,
Mất quê hương … Anh còn lại những gì …
Ngoài kỷ niệm khắc ghi vào quân sử !

Ba mươi bốn năm … lạc loài viễn xứ,
Đếm tháng ngày trên những bước lưu vong,
Tôi nợ Anh … nghe ray rức trong lòng,
Vong Quốc Hận … sục sôi giòng máu nóng !

Tôi nợ Anh … nhịp quân hành rộn rã,
Ánh đuốc thiêng … khúc hát khải hoàn ca,
Tôi nợ Anh … nợ nước với thù nhà,
Món nợ đó … Tôi thề sẽ phải trả …

Món nợ đó … Tôi thề sẽ phải trả …
Trả cho Anh và Tổ Quốc Việt Nam./.

Nguyễn Văn Lộc

                                                                                                                              

An Lộc Địa … chín mươi ngày rung chuyển,
Tám trăm ngàn đạn pháo … máu xương rơi,
Anh hiên ngang sừng sững với đất trời,
Anh vẫn sống với cuộc đời đáng sống !

Anh nổi trôi bồng bềnh trên sóng nước,
Mộng hải hồ … áo trắng giữ quê hương,
Trường Sa buồn … máu nhuộm đỏ đại dương,
Anh nằm xuống … tang thương lòng biển mẹ !

Lững lờ mây … xé trời nghiêng cánh sắt,
Anh tung hoành ngang dọc giữa không gian,
Giữ quê hương … diệt lũ cộng bạo tàn,
Giáng những trận kinh hoàng trên đầu giặc.

Màn đêm buông … những Kinh Kha thời đại,
Đang âm thầm trên đất giặc hiểm nguy,
Vì quê hương … anh nào có ngại gì,
Trai thời loạn … mấy người đi … trở lại …

Hai mươi năm … Anh miệt mài đi mãi,
Chưa một lời than thở … kiếp chinh nhân,
Máu tuôn rơi … thịt nát … không ngại ngần,
Vì Tổ Quốc … chưa một lần buông súng.

Tháng Tư Đen … Ngày Ba Mươi … gãy súng,
Giặc Hồ vào … máu nhuộm đỏ quê hương,
Đôi dép râu mang chủ nghĩa bạo cường,
Gieo tang tóc … xây thiên đường bằng máu !

Cuộc đời anh chôn vùi theo vận nước,
Người quyên sinh tuẩn tiết với non sông,
Hồn lửng lơ nhìn đất mẹ … đau lòng,
Khóc nước Việt chìm trong giòng huyết lệ  !

Kẻ sa cơ ngẩng cao đầu bất khuất,
Nơi pháp trường … trước mũi súng cộng nô,
Anh hiên ngang đả đảo lũ giặc hồ,
Rồi gục ngã theo cơ đồ mệnh nước !

Người ở lại … chuỗi ngày dài lao lý,
Trong gông cùm, tra tấn … máu thịt rơi,
Ôi đớn đau … đói khát … thân rã rời,
Anh uất hận lìa đời trong ngục tối !

Kẻ lết lê bên lề của cõi sống,
Tấm thân tàn nương trên mảnh mo cau,
Nửa đôi chân … vết thương rỉ máu đào,
Tháng Tư đến … lệ trào trong giấc ngủ !

Danh ngôn 

Kẻ phản bội tổ quốc, đầu hàng 
ngoại bang, vừa không được sự 
tôn trọng của ngoại bang, vừa bị 

sự khinh miệt của đồng bào.

Aisopos (Hy Lạp)
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ít lương khô, một bộ quần áo cũ, 
vài tấm ảnh gia đình, một quyển 
kinh loại bỏ túi “Bạch Y Thần 
Chú” do bác tôi cho. Bác căn dặn 
phải thường xuyên khấn niệm để 
cầu xin bình an; và một sợi dây 
chuyền có hình con chim Đại Bàng 
đang xoè cánh do một người bạn 
tặng tôi từ lâu. Tôi luôn mang theo 
trong người vì biết người ấy luôn 
luôn cầu nguyện cho tôi được may 
mắn. Đối với tôi, đó cũng là một 
biểu tượng "thần thoại." Tôi sẽ 
được chim Đại Bàng mang tôi đến 
vùng trời mơ ước.Tôi cũng bỏ theo 
một bình nước nhỏ, tuy rằng, người 
của tổ chức dặn đừng mang theo gì 
hết vì họ đã chuẩn bị tất cả đâu vào 
đó rồi. 

Ngồi sau lưng người lái Honda 
mà tôi hoàn toàn không hề quen 
biết, tôi hơi lo sợ. Ngoái cổ nhìn lại 
con hẻm nhỏ thân yêu của một xóm 
nghèo gần ngã ba Cao Thắng và 
Trần Quốc Toản, Sài gòn. Giờ này 
hầu như mọi người đang yên giấc. 
Tôi chào vĩnh biệt trong nước mắt 
căn nhà mà gia đình tôi nương náu 
gần mười năm qua. Nơi đây bố tôi 
đã đưa cả gia đình về sống, sau khi 
trả lại căn nhà do chính phủ VNCH 
cấp cho công chức chỉ trước biến 
cố 30/04/1975 vài tháng. Nếu còn 
tiếp tục ở lại căn nhà đó thì không 
biết gia đình tôi sẽ gặp khó khăn 
biết chừng nào, khi người ta đến 
tiếp thu và yêu cầu gia đình tôi 
phải ra khỏi trong vòng hai mươi 
bốn giờ. 

Tài xế Honda chở tôi ra bến xe 
miền Tây. Tại đây có một ngưòi 
đàn ông đội nón đen đã đứng chờ 
sẵn, ông ta trao vé xe đò đã mua từ 
trước để tôi lên xe đi Mỹ Tho. Khi 
đến Mỹ Tho, tôi được một người 
đàn ông khác hướng dẫn chuyển xe 
đi tiếp Bến Tre. Đến nơi, khoảng 
giữa trưa, tôi cùng mấy nguời đã 

Khoảng 3 giờ sáng, ngày 23-9-
1984, tôi đến thắp nhang bàn thờ 
Phật. Nguyện cầu cho chuyến đi 
được bình an, may mắn, tai qua nạn 
khỏi, không bị tù đày, nhất là đừng 
gặp hải tặc. Có như thế tôi mới có 
thể giúp được gia đình thoát được 
cuộc sống bế tắc, khó khăn như 
hiện nay. Tôi cầu nguyện sức khoẻ, 
bình an, may mắn đến cho bố tôi 
đã già yếu, bệnh tật, cùng các anh 
chị em và một người tôi gọi là Cô 
đang sống đơn chiếc (đúng ra là 
Dì vì là em ruột của mẹ tôi). Cô đã 
đùm bọc, giúp đỡ gia đình chúng 
tôi rất nhiều kể từ khi Mẹ tôi bất 
ngờ ra đi vì quá đau khổ và lo sợ 
cho ngày mai đen tối của một gia 
đình mà hầu hết là quân nhân, công 
chức của chính quyền Việt Nam 
Cộng Hoà, sau biến cố 30-4-1975. 

Và trong chuyến đi này, tôi cũng 
có thêm một lời nguyện cầu:Tôi sẽ 
tái ngộ một“Thiên Thần” đang chờ 
đợi tôi với một tấm lòng trong sáng 
và cao quý. 

Lúc 3giờ 45 sáng, tôi đánh thức 
cô tôi dậy. Cô cũng vừa mới chợp 
mắt được một chút. Tôi cố giữ thật 
bình tĩnh chào từ giã cô để cho cô 
được yên tâm. Trong gia đình và 
bà con thân thuộc chỉ có cô lúc nào 
cũng bên cạnh tôi và là người duy 
nhất biết tôi sắp đi xa, mà chuyến 
đi này lành thì ít, nhưng dữ thì quá 
nhiều không thể nào lường được. 
Ngoài ra, cần phải giữ bí mật vì sơ 
xuất sẽ gặp những điều nguy hiểm 
có thể xảy ra. 

Đúng 4:00 giờ sáng, nhìn qua khe 
cửa sổ, tôi thấy đèn từ một chiếc 
Honda gắn máy chớp đi, chớp lại 
bốn lần trước cửa nhà. Đây là tín 
hiệu mà tôi đã được cho biết trước: 
Có người trong nhóm tổ chức sẽ 
đến đón tôi. 

Tôi lặng lẽ, nhẹ nhàng mở cửa. 
Tay ôm một túi xách nhỏ gồm: một 

Cuộc đời chúng ta có những 
điều trôi qua, rồi tan biến như 

cơn gió thoảng. Tuy nhiên, có những 
điều mãi mãi in đậm trong ký ức, dù 
có muốn quên cũng không thể nào 
quên được. Đối với tôi, một trong 
những điều không thể nào quên và 
cũng là món nợ không bao giờ trả 
được, dù bây giờ tôi có tiền rừng, 
bạc biển chăng nữa!

Câu chuyện xảy ra đã hơn ba 
mươi mốt năm. Hôm nay tôi xin ghi 
lại những phép lạ, mà tôi may mắn 
được chứng nghiệm trong chuyến đi 
bảy ngày đêm lênh đênh trên biển 
cả, với nhiều biến cố hãi hùng và 
kinh dị. Nếu như không có bàn tay 
nhiệm mầu của Thượng Đế, Trời, 
Phật cứu vớt thì 137 người đã cùng 
chết trong lòng đại dương trên bước 
đường đi tìm "Tự Do".

Phạm T. Duyên
Chuyến Đi 

Kinh Hoàng

Chuyến đi rất bất ngờ, do hai 
ân nhân là anh Nguyễn Vĩnh 

Tôn và anh ruột là Nguyễn Quốc 
Trụ, cựu Đại Úy thuộc binh chủng 
Nhảy Dù Quân Đội VNCH bảo trợ 
cho tôi mọi chi phí được trả từ Hoa 
Kỳ. 

Có lẽ vì đột ngột, nên tôi đã 
khóc suốt đêm và không thể nào 
ngủ được. Tâm trạng khác hẳn với 
những lần đi trước. Chưa ra đi mà 
trong lòng đã tràn dâng niềm thương 
nhớ những người thân yêu trong gia 
đình. 
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dậy được và nép sát người vào 
thành ghe. 

Chưa kịp hoàn hồn, nghe tiếng 
hét to: “Không ai được lên nữa! 
Ghe đã quá trọng tải. Nếu còn tiếp 
tục nhảy lên, ghe sẽ bị lật và chìm, 
tất cả mọi  người sẽ chết tại giòng 
sông này.” Ngay sau đó, người 
của tổ chức bật đèn pin sáng lên 
để bắt đầu kiểm tra mật mã. Một 
số người trình mất mã, nhưng họ 
cho là không đúng và ra lệnh quăng 
những người này xuống những 
chiếc “Ta Xi” vẫn còn đang bao 
quanh con"Cá Lớn"chờ đợi. 

Khi đến chỗ tôi đứng, tôi rất tự 
tin trao mảnh giấy ra cho họ xem. 
Vừa đọc xong, họ nói "Đây là mật 
mã của Ba Châu (tên người liên lạc 
dẫn tôi đi.) Chúng tôi không chấp 
nhận khách của Ba Châu. Vậy xin 
mời cô trở xuống ghe taxi đi về." 
Nghe đến đây, tôi tưởng chừng như 
tiếng sét đánh ngang tai, chân tay 
rụng rời. Làm sao lại xảy ra như 
vậy? Khách nào của Ba Châu cũng 
đều bị tai hoạ bất ngờ vì sự bất 
đồng và phản bội trong nội bộ tổ 
chức với nhau. 

Nghĩ lại, nếu không nhờ phép lạ 
thì làm sao tôi lọt được vào cá lớn, 
rồi sau đó đứng dậy an toàn được. 
Vậy mà bây giờ bị đuổi xuống và 
chắc chắn sẽ lại bị ở tù. 

Không thể được! Tôi bật khóc 
và năn nỉ "Tôi cũng là khách như 
những người khác, nhưng chẳng 
may là khách của Ba Châu. Gia 
đình tôi đã thoả thuận mọi điều 
kiện cho chuyến đi qua Ba Châu. 
Nay xin các bác, các anh cho tôi 
được tiếp tục đi. Gia đình tôi ở Mỹ 
sẽ đền ơn theo mọi điều kiện yêu 
cầu của quí vị." Khóc lóc, van nài, 
nhưng họ vẫn một mực dứt khoát 
từ chối. Hai người đàn ông được 
lệnh khiêng đầu và chân tôi quăng 
xuống ghe taxi. Tôi coi như chắc 

xuống sông trong cảnh hỗn loạn và 
bóng đêm dày đặc này, chắc chắn 
một trăm phần trăm là chết đuối, vì 
tôi không biết bơi và cũng chẳng 
có ai can đảm cứu tôi trong lúc này. 
Nhưng nếu bỏ cuộc, có nghĩa là sẽ 
ở tù, vì tôi không thể tìm cách trở 
về nhà được trong lúc này nữa. 

Tôi chỉ còn biết cầu xin Trời, 
Phật, Ông Bà khuất mặt hãy cứu 
vớt: “Con không thể đi tù thêm lần 
nữa! Con không thể nào chết. Con 
phải đi thoát  được thì con mới có 
cơ hội giúp gia đình. Tất cả đang 
trông vào con. Gia đình con không 
có điều kiện tiền bạc để cho con 
vượt biên. Nay có quý nhơn giúp 
đỡ, con chỉ cần quyết tâm, chấp 
nhận gian nguy là đạt được. Trời 
Phật có thương con, phù hộ cho 
con thì con sẽ vượt qua.” 

Tôi đã có kinh nghiệm trong lần 
vượt biên ở Cần Giờ bị bắt vào 
năm 1981 và ở tù trong Chí Hoà, 
sau đó bị đưa đi lao động ở Sông 
Bé. Chỉ trong vài phút thôi, Cá Lớn 
sẽ nhổ neo. Không bao giờ tổ chức 
vượt biên đợi người lên đầy đủ mới 
ra đi. 

Tôi không thể do dự hay chần chờ 
gì nữa! Phải quyết định tức khắc. 
Tôi vừa khóc, vừa niệm Phật, vừa 
cố lấy hết sức nhắm vào thành Cá 
Lớn, tung hết sức bình sinh nhảy 
thật cao, thật chắc. Ôi! thật là may 
mắn! Tôi bám được vào thành ghe. 
Ôi! Tôi đã lọt thỏm vào Cá Lớn. 
Phải chăng có một sức mạnh vô 
hình nào đã nhấc bổng tôi lên, để 
tôi được vào khoang ghe, vì bình 
thường tôi không bao giờ có thể 
làm nỗi điều này. Chưa kịp đứng 
lên thì đã bị một số người nhảy tiếp 
sau đạp và đè lên khắp người. Tôi 
lại tiếp tục niệm Phật giúp tôi có đủ 
sức đứng dậy; nếu không tôi sẽ bị 
chết bẹp ở đây. May sao!tôi đứng 

tới trước cùng ngồi ăn với nhau. 
Tôi nghĩ họ là những người sẽ cùng 
đi chung chuyến vượt biên với tôi. 

Sau khi ăn trưa xong, tất cả được 
mời lên xe Lambretta ba bánh để 
chở ra bến đò gần đó. Tại đây, 
người ta chia chúng tôi ra từng 
nhóm xuống những chiếc ghe nhỏ 
chở đầy trái cây để ngụy trang mà 
dân vượt biên còn gọi là “Ghe Taxi, 
hay “Cá Nhỏ”, để tránh những trạm 
kiểm soát dọc bờ sông, hoặc đột 
xuất có thể chận lại khám xét bất 
thình lình. 

Ghe đi được một lúc thì nhóm 
tổ chức phát cho mỗi người một 
miếng giấy nhỏ, với mật mã do 
nhóm tổ chức ghi trên đó. Cho đến 
chiều thì ghe tấp vào một bụi rậm 
ven sông để chờ đợi. Khi bóng đêm 
vừa bao trùm xuống, ghe lại tiếp 
tục đi thêm một khoảng khá xa. Tại 
đây đã có một ghe lớn neo sẵn, còn 
gọi là “Cá Lớn.” Đây là ghe sẽ đưa 
chúng tôi ra đi trên biển cả. 

Lúc này đã có nhiều ghe nhỏ 
đang vây quanh và mọi người cùng 
một lúc đang tìm mọi cách để leo 
lên Cá Lớn, nên vô cùng hỗn loạn. 
Phụ nữ, trẻ em đứng trên vai những 
người đàn ông hay thân nhân để 
vịn vào thành ghe, sau đó nhảy lọt 
được vào cá lớn. Trước cảnh đó, tôi 
chỉ muốn bỏ cuộc, vì nghĩ rằng tôi 
không thể nào đủ sức để có thể tự 
nhảy lên bám được vào thành ghe, 
rồi sau đó leo vào bên trong. Thời 
học sinh, tôi luôn luôn đứng cuối 
lớp về môn Thể Dục, đặc biệt là hai 
môn leo dây và nhảy cao thì yếu 
nhất. Bây giờ, nếu đứng trên mặt 
đất bằng phẳng, tôi cũng không thể 
nào làm nỗi, huống chi là phải bám 
vào thành ghe đang tròng trành trên 
sông nước. Tôi lại nhỏ con, thể lực 
rất yếu đuối; nếu chẳng may không 
vào được con cá lớn mà bị rớt 
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phương tiện đi biển đã bị kẹt lại, 
không hiểu vì lý do gì mà không lên 
Cá Lớn được? Nên chúng ta khó hy 
vọng sẽ đi đến được các trại tị nạn 
như đã dự tính, vì trên ghe không 
ai có kinh nghiệm đi biển. Tài công 
phụ chỉ có kinh nghiệm đi đường 
sông. Bây giờ chỉ còn trông mong 
vào số mệnh và ơn trên cứu giúp. 
Phải lênh đênh trên biển không biết 
bao nhiêu ngày. Cầu xin sóng yên, 
biển lặng và gặp tàu thuyền nào đi 
ngang qua xin được cứu vớt, như 
vài trường hợp các ghe đi trước 
may mắn đã gặp. Bây giờ, xin các 
bà con thông cảm về việc cần phải 
tiết kiệm nước tối đa để có thể cầm 
cự trong thời gian dài chưa biết đến 
khi nào. 

Khi nghe chủ ghe giải thích 
xong, mọi người trên ghe cùng 
nhìn nhau lo lắng. Riêng tôi chết 
lặng cả người. Bao nhiêu tin tức 
về chuyện vượt biên lởn vởn trong 
đầu óc tôi. Có những chuyến, nếu 
may mắn không có gì xảy ra thì chỉ 
vài ba ngày là đến được trại tị nạn. 
Có những chuyến lênh đênh cả 
tháng trời bị các cơn đói khát, bệnh 
tật hành hạ. Đôi khi phải ăn thịt lẫn 
nhau để được sống còn; và cũng có 
những chuyến bị hải tặc tấn công 
cướp bóc, hảm hiếp và những phụ 
nữ bị bắt đem theo chúng. Biết 
bao là những bi kịch thảm khốc về 
chuyện vượt biên mà các cơ quan 
truyền thông đã đăng tải. 

Tôi nghĩ số phận chíếc ghe của 
chúng tôi sẽ trôi giạt về đâu? Bến 
bờ vô định nào? Lương thực, nước 
uống, xăng nhớt sẽ cạn kiệt trong 
bao lâu nữa? Và cũng có thể làm 
mồi cho đại dương. Tôi có đạt được 
sự đổi đời như mơ ước, được sống 
và học hỏi ở các nước văn minh, 
dân chủ, tự do. Lúc đó tôi sẽ có điều 
kiện để giúp đỡ gia đình đang tin 
tưởng vào nơi tôi. Hoặc tôi tự trách 

khách của Ba Châu đang có mặt 
trên ghe. Họ doạ nạt từng người. 
Ai có cà rá, đồng hồ hay bất kỳ vật 
nào có giá trị thì đưa cho họ ngay. 
Khi họ hỏi tôi có gì đưa cho họ, tôi 
trả lời không có gì hết, ngoài một ít 
hành lý tôi đang có trên người. Thậ 
ra, tôi có giấu một chỉ vàng trong 
áo lót được cô tôi cho để phòng 
khi hữu sự. Tôi không thể nào nộp 
cho họ.Tôi năn nỉ với họ là khi nào 
được định cư, tôi hứa sẽ xin hoàn 
lại đầy đủ. 

Trời lại dần dần sáng. Một ngày 
mới bắt đầu trên đại dương bao la. 

Tất cả đều vui mừng và hy vọng vài 
ngày nữa sẽ đến được bất cứ trại 
tị nạn nào và sau đó được đi định 
cư ở một nước thứ ba; lúc đó coi 
như đổi đời. Khi mặt trời lên cao, 
nắng chói chang, có lẽ là giữa trưa, 
nhóm chủ ghe bắt đầu cho phân 
phối nước uống. Tiêu chuẩn cho 
mỗi người là hai muỗng canh, phát 
vào buổi sáng và vào buổi chiều. 
Điều này khiến mọi người trên ghe 
hoang mang. Vậy là sao? Lúc đi đã 
hứa lương thực, nước uống cung 
cấp đầy đủ. Bây giờ lại xảy ra tình 
huống kỳ quái này! Có chuyện gì 
đây? 

Lúc này, chủ ghe mới cho biết là 
anh tài công chánh mang theo các 

chắn vào tù. Trong lòng quá đau xót 
và coi như số tôi phải vào tù không 
thể nào tránh được. 

Bỗng nhiên, ánh sáng đèn pin 
vụt tắt. Hai người đang khiêng tôi 
bèn bỏ tôi xuống sàn ghe. Cá Lớn 
được lệnh phải xả hết tốc lực phóng 
ra biển. Có lẽ thời gian mua bãi đã 
hết, nếu chậm trễ toán công an biên 
phòng khác đến đổi phiên trực có 
thể giữ ghe lại? Tôi bàng hoàng 
mừng rỡ; chỉ trong tích tắc tôi đã 
thoát được cảnh ngục tù. Phải chăng 
cũng là một phép lạ do Ơn Trên đã 
cứu tôi? 

Chiếc ghe nhắm hướng ra biển lao 
như mũi tên bay trong bóng đêm 
dày đặc nghe rợn cả người. Chạy 
khoảng hơn bốn tiếng đồng hồ thì 
có những tiếng reo mừng:"Ghe đã 
ra được Hải Phận Quốc Tế. Chúng 
ta coi như sắp được tự do rồi.” Vừa 
nghe xong, tôi oà lên khóc nức nở, 
dù trong lòng cũng mừng. Vì từ 
giờ phút này tôi đã thật sự xa tất cả 
những người thân yêu. Không biết 
đến bao giờ mới có thể gặp lại, hoặc 
xa lìa vĩnh viễn; nếu như gặp nạn 
không tới được bến bờ. 

Lúc này nhóm tổ chức bắt đầu 
quay lại hạch sách những hành 



30 Tháng 4, 1975 - 2019157

muỗng nước thì cô bắt đầu tỉnh lại 
dần như hôm qua. 

Ánh nắng càng lúc càng gay gắt. 
Tôi tưởng chừng như sắp ngất xỉu 
đến nơi giống như cô bé vừa rồi. 
May sao, có một cơn mưa trút 
xuống. Ôi! Tôi quá mừng như vừa 
được hồi sinh. Những giọt nước 
mưa như nước cam lồ của Phật 
Quan Thế Âm làm mát dịu cổ họng 
đang rát bỏng của tôi. Nhóm chủ 
tàu chạy đi lấy mấy tấm bạt Nylon 
để hứng nước mưa, xong đổ vào 
những thùng nhựa. Kết quả không 
ai có thể thể nào uống được vì 
những thùng chứa nước mưa trước 
đó dùng đựng nhớt, xăng dầu, làm 
cho nước mưa có mùi giống như 
nước cống rảnh, đen ngòm cho vào 
miệng bị nôn ra ngoài ngay. Nhờ 
cơn mưa bất chợt coi như một phép 
màu đã tiếp sức cho tôi sống còn. 

Sang đến ngày thứ tư lênh đênh 
trong vô định. Giấc mơ tìm tự do 
có dấu hiệu tốt đẹp hơn. Đã thấy 
những cánh chim biển bay trên bầu 
trời, thấy những vệt khói dài của vài 
chiếc phi cơ phản lực để lại. Bóng 
dáng những chiếc tàu nhấp nhô từ 
xa đang tiến lại gần hơn. Chủ ghe 
cho người đốt quần áo để phát tín 
hiệu xin tiếp cứu. Nhưng tất cả đều 
vô ích. Không một tàu nào đến gần 
để giúp đỡ. Có lẽ họ sợ lãnh trách 
nhiệm và gặp nhiều phiền toái? 

Thế rồi, thất vọng này, tiếp nối 
theo thất vọng khác. Những cơn 
đói khát dày vò cơ thể. Tôi bị khát 
rang cả cổ, nên không thể nào nuốt 
được bất cứ gì. Thức ăn mang theo 
tôi đều cho hết. Trong lúc này tôi 
chỉ cần một hớp nước. Nhưng nếu 
tôi xin chủ tàu, chắc chắn ông ta 
sẽ cho người quăng tôi xuống biển 
như lời ông ta đã hăm doạ. Trong 
lúc đó gia đình chủ tàu có nước, có 
dừa, có cam quýt tha hồ sung sướng 

tiểu của trẻ con bắt đầu xông lên 
nồng nặc, vì chỉ có một chỗ đi vệ 
sinh nằm ở phía cuối ghe, trong khi 
người nằm, kẻ ngồi la liệt không 
còn chỗ để nhúc nhích. 

Sự khủng hoảng bắt đầu khi cô 
bé khoảng mười lăm tuổi, ngồi đối 
diện tôi bị ngất xỉu vì khát. Mẹ 
của cô khẩn khoản, van xin “Ai có 
nuớc làm ơn cho con tôi xin một 
hớp; một hớp nước có thể cứu 
sống được con tôi”. Không một 
ai lên tiếng! Có lẽ mọi người nhớ 
lại lời nhóm chủ tàu căn dặn và đe 
doạ “Không ai được tự động đi lại, 
phải tuyệt đối giữ gìn trật tự tối đa. 
Không được đòi hỏi bất cứ gì! Nếu 
ai không chấp hành và cãi lời sẽ bị 
ném ngay xuống biển.” Nhìn mặt 
cô bé nhợt nhạt vì khát, chỉ cần 
một muỗng nước là có thể đem lại 
sự sống cho cô ta. Không thể đành 
lòng nhìn cô bé đang bất động, dù 
kiệt lực, tôi cũng cố gắng bò lên 
cầu thang để gặp nhóm chủ tàu xin 
nước cho cô bé. Họ nhìn tôi bằng 
cặp mắt giận dữ. Tôi bình tĩnh nói 
với họ là tôi không xin cho tôi mà 
xin các ông hãy nhỏ lòng thương 
cho cô bé kia đang cần vài muỗng 
nước. Nếu không, cô ta sẽ chết vì 
khát! Quả thật, khi được vài muỗng 
nước thì cô bé lần hồi tỉnh lại. Gia 
đình cô rất vui mừng và tôi cũng 
vui theo. 

Ngày thứ ba, biển vẫn yên, 
sóng vẫn lặng. Đúng là Thái Bình 
Dương! Tuy nhiên, trong lòng mọi 
người đều bồn chồn, lo lắng. Sự 
đói khát đã bắt đầu hoành hành. 
Ánh nắng mặt trời chiếu xuống, 
thì cô bé lại kiệt sức và bất tỉnh lần 
nữa. Gia đình cô bé không dám gặp 
chủ tàu xin nước vì sợ chủ tàu nóng 
giận thì sẽ bị phiền phức. Sự việc 
xảy ra trước mắt tôi, nên tôi cũng 
không thể làm ngơ. Và tôi cũng 
cố lết đi gặp chủ tàu xin cho cô bé 
vài muỗng nước. Sau khi được vài 

mình đi tìm một cái chết ngu xuẩn, 
làm cho gia đình đau khổ hơn và 
mang tội bất hiếu với bố tôi. Trước 
mắt, tôi cứ niệm Phật, cầu nguyện 
cho được may mắn. Mà rõ ràng tôi 
đã thoát chết từ lúc nhảy vào được 
cá lớn, và chút xíu nữa đã bị chủ 
ghe ném xuống "taxi", nếu không 
có báo động bất ngờ xảy đến. 

Bóng đêm lại buông xuống, tôi 
mệt đừ và khát rát cả cổ họng. Phải 
chờ đến ngày mai mới được phát 
nước uống. Tôi nghĩ mình có đem 
theo bình một lít nước. Nếu mỗi 
ngày uống hai muỗng thì tôi có thể 
cầm cự được trên nửa tháng. Thế 
là tôi lấy ra hớp một hớp. Chưa kịp 
cất lại thì vợ chồng trẻ và cô em gái 
ngồi kế bên thấy tôi cầm bình nước 
thì van xin cho họ uống bằng giọng 
nói lễ phép và lịch sự. Tôi nghĩ cho 
ba người uống thì nhiều quá, nó sẽ 
ảnh hưởng đến số nước dự trữ của 
tôi và cũng là bùa hộ mạng trong 
lúc này. Nhưng thấy họ nói quá, 
nên động lòng trắc ẩn.Tôi trao bình 
nước cho họ và nói "xin mỗi người 
chỉ được một hớp thôi nhé!" Tuy 
nhiên, khi cầm được bình nước trên 
tay, sau khi hớp xong, họ ngang 
ngược không chịu trả lại, mà còn 
giở giọng côn đồ ra thách đố tôi 
muốn làm gì thì làm! Vô tình tôi đã 
tự đánh mất bùa hộ mệnh vì lòng 
thương không đúng người. 

Ngày thứ hai trôi giạt trên biển 
theo một hướng vô định. Cầu mong 
sẽ gặp đuợc tàu thuyền đi ngang 
qua giúp đỡ, hay phi cơ bay trên 
đầu để ra dấu kêu cứu. Nhưng chỉ 
có cả một không gian tĩnh mịch, 
im lặng của đại dương lạnh lùng 
và ghê sợ. Trên bầu trời không có 
bóng dáng một loài chim biển nào. 
Mọi người đoán là ghe đã đi lạc và 
cách rất xa đất liền. Tôi vừa đói, 
vừa khát, vừa nhức đầu, chóng mặt 
vì các mùi hôi thối của ói mửa, tiêu 
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Sự xúc động vẫn chưa nguôi, thì 
nghe tiếng xôn xao"Máy ghe bị hư 
rồi, tự nhiên máy ghe bị tắt, không 
biết làm cách nào đễ cho ghe di 
chuyển.Vậy, bà con nào biết gì về 
sửa chữa máy móc làm ơn giúp để 
cho ghe có thể đi tiếp." Một vài 
đàn ông, thanh niên đi tới chỗ đầu 
máy loay hoay sờ tới, sờ lui, nhưng 
chẳng mang lại kết quả gì! Chiếc 
ghe vẫn không thấy động đậy. 

Sau đó một hiện tượng kỳ lạ mà 
tôi chưa bao giờ thấy trong đời đã 
diễn ra trước mắt tôi và mọi người: 
Tự nhiên, một số người đứng dậy 
nhốn nháo làm chiếc ghe tròng 
trành, nghiêng qua, nghiêng lại. 
Nhóm tổ chức hét lớn lên:“Xin bà 
con hãy ngồi yên, nếu còn tiếp tục 
ghe sẽ lật úp và mọi người sẽ chết 
hết.”Tôi kinh ngạc nhìn thấy vài 
người lần lượt sắc mặt trở thành đờ 
đẫn, mắt ngây dại và miệng thì thào: 
“Nước, cho tôi xin nước.” Đúng 
là ánh mắt và câu nói liên tục của 
Tuyết Nhiên trước khi ra đi. Đang 
nghĩ như vậy thì một cô gái trẻ ngồi 
cạnh tôi mấy hôm nay, cũng từ từ 
đổi sắc mặt và lập lại đúng câu đó, 
giống như những người kia. 

Tôi vốn dĩ rất nhát. Sau khi Mẹ 
tôi mất, tôi không dám đi ngang 
bàn thờ Mẹ một mình. Vậy mà lúc 
ấy, trước ánh mắt kỳ quái của cô 
ta, tôi không hốt hoảng chạy đi tìm 
chỗ khác như người ta. Tôi nghĩ 
ngay lập tức:"Đúng là hồn của 
Tuyết Nhiên nhập vào cô này rồi.” 
Tôi bình tĩnh, nghiêm trang nhìn 
thẳng vào ánh mắt đờ đẫn, kỳ quái 
của cô ta và nói: “Tuyết Nhiên, em 
có sống khôn, thác thiêng Xin em 
hãy tha thứ cho những ai đã sai 
lầm không cho nước để em được 
hồi sức. Em hãy phù hộ cho Mẹ, 
cho anh em của em và bà con trên 
ghe đuợc an toàn, không bị nguy 
hiểm đến tính mạng. Nguyện cầu 

lo sợ sẽ có thêm nhiều người kiệt 
sức, trước khi đến được “bến bờ Tự 
Do”. 

Nắng đã bắt đầu tắt, hoàng hôn 
đang dần xuống. Nhóm chủ tàu 
quyết định "thủy táng cô bé". Họ 
kêu gọi bất cứ ai tùy theo tôn giáo 
của mình cầu nguyện cho cô bé. 
Không có ai hết! Tôi không hề đi 
lễ chùa, không biết gì về nghi thức 
tụng niệm. Nhưng từ những năm 
sau 30/04/1975, tôi đã sống triền 
miên trong nước mắt, chỉ biết đêm 
ngày cầu nguyện Trời Phật cứu vớt 
cho gia đình đang tan nát vì cha và 
anh lâm nạn, trong khi Mẹ qua đời 
và các em còn quá nhỏ dại. 

Những năm gần đây, có những 
quý nhân giúp tôi vượt biên. Trong 
người tôi luôn luôn mang theo 
quyển kinh “Bạch Y Thần Chú” để 
cầu nguyện. Biết rằng đây không 
phải là kinh cầu siêu. Nhưng tôi 
cảm thấy có thể làm người mất đi 
được ấm áp, nên tôi tình nguyện 
đứng ra thắp nhang tụng niệm. 
Mẹ của cô bé cho tôi biết tên em 
là Tuyết Nhiên (tôi không còn nhớ 
họ). Sau khi thắp nhang do chủ tàu 
mang theo đưa cho. Tôi lăm răm 
tụng niệm. Sau đó, hai người đàn 
ông đến gần xác cô bé, người đỡ 
đầu, kẻ khiêng chân đẩy xác cô 
bé xuống biển, trong tiếng khóc 
nghẹn ngào của người Mẹ và anh 
em trong gia đình. Tôi cũng không 
cầm được nước mắt, thương tiếc 
cho cô bé hồn nhiên ngồi trước mặt 
tôi năm ngày qua. Hôm nay em đã 
đi vào lòng đại dương chỉ vì nhóm 
tổ chức đã tàn nhẫn bội ước. 

Tôi chợt rùng mình:"Nếu không 
có cơn mưa nhiệm mầu hôm qua, 
thì nguời đầu tiên bị Thủy Táng đã 
là tôi.” Vì có lẽ không ai dám gặp 
nhóm tổ chức để xin nước cho tôi 
được hồi sinh thêm vài ngày như 
Tuyết Nhiên. 

không sợ đói khát. Vài người trên 
ghe có sáng kiến mưu sinh thoát 
hiểm. Họ lượm các vỏ dừa ném bừa 
bãi dưới ghe, đem tướt những lớp 
xơ để ngậm lấy chất đắng, chát và 
có độ ẩm để giữ cho cổ họng đỡ 
phần nào cháy bỏng vì khát. Nhờ 
vậy mà chúng tôi vẫn tiếp tục cầm 
cự, chưa bị gục ngã. 

Cô bé trước mặt tôi lại ngất xỉu 
lần thứ ba trong ba ngày liên tiếp. 
Tôi nhờ cơn mưa hôm qua được hồi 
sinh, nay nhờ ngậm thêm xơ vỏ dừa, 
nên cũng có thể bò lên cầu thang 
xin nước cho cô bé. Không may, 
ngày hôm nay nhóm chủ tàu cương 
quyết từ chối. Họ lấy cớ là muốn sự 
công bằng cho mọi người. Trong 
vòng 30 phút cô bé cứ lập đi, lập 
lại: “cho tôi nước, cho tôi xin nước, 
nước, nước."Tôi thấy tội nghiệp và 
đau lòng qua, cầu mong cho mưa 
xuống ngay bây giờ. Ôi! Tôi không 
tin vào mắt tôi. Cô bé nấc lên, đảo 
một vòng mắt và rồi nhắm nghiền 
lại và bất động. Ngưòi Mẹ hét lên 
“Cứu con tôi, con tôi chết rồi.” Tất 
cả mọi người đều sửng sốt. Nghe la, 
nhóm chủ tàu vội vàng chạy xuống 
đem theo nước đổ vào miệng cô bé. 
Nhưng vô ích! Cô bé đã bất động 
và không bao giờ cần xin nước nữa! 
Mẹ cô, anh em trong gia đình khóc 
nức nở. Mọi người, kể cả nhóm 
chủ tàu cũng đều xúc động. Có lẽ 
họ đang hối hận về sự sai lầm của 
họ, khi không cho cô nước như hai 
ngày vừa qua. Nhất là đã không giữ 
lời hứa lo cho khách lương thực đầy 
đủ trong mười ngày. 

Mới có ngày thứ năm, đã có 
người chết vì không được cung cấp 
nước. Với tình trạng con thuyền trôi 
vô định không biết đi về đâu? Dù 
biển yên, sóng lặng cũng sẽ chết 
dần, chết mòn, chứ đừng nghĩ chi 
đến sóng to, gió lớn. Lần đầu tiên, 
tôi thấy bóng tử thần đang chập 
chờn. Mọi người vừa xúc động, vừa 
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"Không được di chuyển hay động 
đậy. Nếu cãi lời sẽ bị quăng xuống 
biển ngay lập tức.” Thế là, chúng 
chia nhau đi lục soát từng người, 
tịch thu những gì quý giá mà 
chúng bắt gặp. Có cả trăm người 
bị chúng lục soát.Tôi và vài người 
khác không có gì đáng giá, còn đa 
số không ít thì nhiều đều bị chúng 
tước đoạt của cải. Tính ra chúng 
tịch thu cũng kha khá. Nhóm chủ 
tàu coi như bị thiệt hại nhiều nhất. 
Sau đó tên cầm súng mang các 
“chiến lợi phẩm” cướp được đem 
trở lại thuyền. Bốn tên hải tặc trên 
ghe dõi mắt nhìn theo hắn một cách 
chăm chú, hình như muốn xem tên 
đầu đảng cất giấu chiến lợi phẩm 
ở đâu? 

Bình thường, tôi được ví yếu 
như con sên, chậm hơn rùa vì thể 
lực tôi rất yếu đuối. Tôi chỉ muốn 
càng xa bọn chúng càng tốt, dù 
chiếc ghe dài chỉ khoảng hơn mười 
thước. Lợi dụng cơ hội này, tôi vụt 
đứng dậy, lao thật nhanh về phía 
cuối ghe, rồi ngội thụp xuống giữa 
tiếng lao xao của vài người “Bà nội 
này tới số rồi, muốn chết sao? Con 
nhỏ này chắc muốn bị ném xuống 
biển!”Ngay tức khắc, anh tài công 
ném cho tôi một cục nhớt đen thui 

cả đều mừng rỡ và hy vọng gặp 
“Thần Hộ Mạng” đến cứu. Họ 
cho thuyền cặp sát ghe và quăng 
dây neo lên. Sau đó họ trèo qua 
ghe. Lúc đó tôi mới định thần và 
thấy năm người đàn ông đen như 
cột nhà cháy, râu ria rậm rạp, trên 
người chỉ mặc một quần xà lõn. 
Một người cầm súng dài. Tôi đoán 
có lẽ là tên cầm đầu? Bốn tên còn 
lại thì kẻ dao, người búa và mã tấu. 
Có tiếng xì xào “Chết mẹ rồi, gặp 
hải tặc là coi như xong đời.” 

Tự nhiên, toàn thân thể tôi cảm 
thấy rụng rời. Ôi! Trời, Phật xin 
hãy cứu con! Con luôn ngày đêm 
nguyện cầu:“Đừng cho con gặp hải 
tặc. Nếu gia đình con đã đến lúc 
tận cùng, mạt vận. Con thà chết 

trong lòng đại dương, còn hơn rơi 
vào tay bọn hải tặc.” Lời nguyện 
cầu của con không  được Trời, Phật 
chứng giám. Không lẽ con tới số 
rồi sao? Tim tôi đập vào lồng ngực 
thình thịch y như tiếng trống. Tôi 
tưởng chừng như trái tim văng ra 
khỏi lồng ngực và tôi sẽ chết ngay 
tại chỗ. 

Bọn chúng trao đổi với nhau 
bằng tiếng Thái và ra dấu hiệu cho 
mọi người. Ai cũng đoán và hiểu là 

Trời, Phật, Chư Thiên Thánh Thần 
và Thủy Thần cho hương linh em 
được siêu thoát về cõi vĩnh hằng.
Tôi niệm: “ Nam Mô A Di Đà Phật 
và Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát 
ba lần.” Thật là quá ngạc nhiên! 
Chỉ trong vài phút sắc mặt cô ta trở 
lại bình thường và không nhớ mình 
vừa nói những lời cuối cùng của 
Tuyết Nhiên như vài người khác 
mà cô thấy trước đó. 

Càng lại ngạc nhiên hơn là vài 
phút sau đó có nhiều tiếng reo 
mừng:" Ồ, máy ghe đã nổ lại được 
rồi, ghe từ từ chuyển động và đi 
tiếp.”(Hai hiện tượng này không 
thể giải thích theo khoa học được 
và coi như hoang tưởng. Nhưng tất 
cả là sự thật một trăm phần trăm, 
mà cho đến nay tôi vẫn còn thắc 
mắc về sự kiện này.) 

Không khí ảm đạm và đau buồn, 
kèm theo sự lo lắng, sợ hãi lại tiếp 
tục phủ trùm những thuyền nhân 
trên chiếc ghe đang di chuyển 
trong vô định. Hôm nay đã bước 
vào ngày thứ năm giữa đại dương 
bao la. Tôi nhớ là ngày 28 tháng 
09, năm1984. 

Tất cả mọi người gia tăng sự lo 
lắng và hoang mang, nôn nóng cầu 
mong gặp đuợc bất cứ tàu thuyền 
nào đi ngang qua cứu. Sức chịu 
đựng càng ngày, càng mỏi mòn, 
kiệt quệ, tinh thần suy sụp! Làm 
sao có thể cầm cự được lâu dài? 
Tùy theo tôn giáo riêng của mình, 
mọi người cùng khấn nguyện đấng 
thiêng liêng, hiển linh phù trợ. 
Riêng tôi thì liên tục cầu nguyện Mẹ 
Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ. Thấp 
thoáng từ phía xa xa có vài bóng 
dáng những chiếc tàu đi ngang qua, 
nhưng sau đó biến dạng. 

Thình lình, mọi người thấy một 
chiếc thuyền lớn xuất hiện và đang 
tiến dần về phía ghe của mình. Tất 
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chủ ghe đưa, cố ra sức tát nước đang 
làm ghe bị khẳm vì những lỗ thủng 
trên sàn ghe do bọn cướp gây ra. 
Ôi! Vừa không biết phương hướng, 
vừa chống chọi với đói khát, vừa lo 
hết nhiên liệu, vừa lo nguy cơ chiếc 
ghe sẽ bị chìm vì nước biển đang 
tràn vào. Bây giờ, mọi người thật 
sự thấy tử thần càng lúc, càng trở 
nên gần hơn. Sự khủng hoảng càng 
gia tăng, nhưng vẫn cố hy vọng"còn 
nước, còn tát." Chiếc ghe cứ lê lết 
đi tiếp. Tôi vẫn tiếp tục niệm Phật 
cầu nguyện và thiếp đi trong sự hãi 
hùng chưa nguôi. Tôi lập đi, lập 
lại trong đầu:" Con không thể chết 
được. Con là niềm hy vọng của gia 
đình. Con phải sống để cứu vớt gia 
đình đang trông mong vào con." 

Chiếc ghe tiếp tục di chuyển từ từ 
trong tuyệt vọng. Ánh nắng chiều 
dịu tắt dần, từ xa bỗng rực rỡ ánh 
đèn sáng ngời như từ cái tháp khổng 
lồ trên mặt nước. Vài người mừng 
rỡ, la lên:" Có giàn khoan dầu ở 
phía trước. Hãy cố gắng hướng về 
phía đó. Hy vọng sẽ được vớt." Tôi 
chợt bừng tỉnh, nhìn những ánh 
đèn màu rực rỡ ở trên cao, ngày 
càng gần hơn, tôi tưởng như mình 
đang mơ khi được thấy cung điện 
của Thủy Thần trong một truyện 
thần thoại. Nghe tiếng reo mừng 
của mọi người trên ghe, tôi biết đây 
là sự thật! Không phải là ảo tưởng 
hay trong mơ. Tôi tưởng chừng 
ngất lịm trong nỗi vui mừng tột độ, 
và muốn hét to lên:"Vậy là coi như 
thoát chết, sẽ được giàn khoan cứu 
vớt, sẽ được đến bến bờ tự do như 
đã cầu khẩn.Vậy là đã được Trời, 
Phật chứng giám, độ trì.” 

Mọi nguời như được uống thuốc 
hồi sinh. Đàn ông, thanh niên 
ra cố gắng ra sức tát nước nhiều 
hơn, chiếc ghe dường như cũng đi 
nhanh hơn. Một lúc sau chiếc ghe 

Người trên ghe bèn đặt cho tôi 
một biệt danh là “Người đàn bà bị 
hải tặc chê.” Trườc khi rút lui, bọn 
chúng ra lệnh mọi người phải im và 
dùng vũ khí đập mạnh xuống sàn 
ghe làm thủng vài chỗ. Sau này, tôi 
được biết là nhóm tổ chức có mang 
theo vài cây súng để phòng thân, 
nhưng không dám chống cự, vì sợ 
nếu chống cự bọn hải tặc sẽ lên cơn 
điên và giết hết mọi người trên ghe. 
Do đó nhóm chủ ghe phải bó tay 
chịu trận, và đành đau lòng hy sinh 
ngay cả con gái của mình cho bọn 
hải tặc bắt mang đi. 

Chiếc thuyền của bọn cướp biển 
đang xa dần. Mọi người trên ghe 
vẫn còn sững sờ vì vừa trải qua một 
biến cố quá kinh hoàng. Những 
tiếng khóc của thân nhân các cô gái 
bị bắt đi thật sầu thảm. Tôi không 
biết mình đang tỉnh hay đang mê? 
Tôi đã thoát khỏi bàn tay hải tặc 
dễ dàng vậy sao? Làm sao tôi lại 
có can đảm đứng dậy chạy về phía 
cuối ghe, trong khi bọn cướp ra 
lệnh ở đâu phải ngồi đó, không 
được nhúc nhích. Trời, Phật, hay 
hồn thiêng của bé Tuyết Nhiên đã 
nhấc tôi đứng dậy, đẩy tôi chạy về 
cuối ghe, để may mắn gặp lại Mẹ 
Tuyết Nhiên và được bà trao em 
của Tuyết Nhiên cho tôi bồng, cũng 
như tại sao anh tài công đã ném cho 
tôi cục nhớt và nói tôi bôi ngay vào 
người nhanh lên? Nhờ đó, tôi đã 
thoát khỏi bàn tay hung ác của hải 
tặc trong đường tơ, kẻ tóc. Vậy là 
thêm một phép lạ đã cứu sống tôi. 
Mới có mấy ngày mà tôi đã suýt 
chết mấy lần. Liệu tôi còn sức và 
còn may mắn thêm lần nào nữa để 
được bến bờ tự do hay không? 

Mọi người bắt đầu lao xao:" Tát 
nước ngay, tát nước ngay! Nước 
tràn vào ghe rồi!" Đàn ông, thanh 
niên cố gắng dùng các vật dụng do 

và nói "Trắng quá, bôi ngay vào 
mặt đi." Tôi vội vã bôi ngay vào 
mặt mũi và khắp cả người. Vài cô 
ngồi bên cạnh nhao nhao kêu:"cho 
tôi xin cục nhớt với.” Anh tài công 
lại ném tiếp vài cục nữa về phía các 
cô gái. Thấy thế bọn cướp giơ cao 
hung khí la hét, chửi rủa và bắt phải 
im lặng. May sao, tên đầu đảng vẫn 
chưa quay lại ghe, nên bốn tên hải 
tặc tiếp tục đưa mắt nhìn về phía 
thuyền của chúng. Lúc này, nhìn lại 
thì tôi đang ngồi đối diện với Mẹ 
Tuyết Nhiên, mà trước đó khi hồn 
Tuyết Nhiên nhập vào vài người thì 
họ đã sợ chạy đi tìm chỗ khác, do 
đó nhiều người không còn ngồi vị 
trí cũ nữa. 

Lập tức, bà giao cho tôi đứa con 
gái út khoảng 2,3 tuổi và nói thật 
nhanh, giống như ra lệnh:"Cô hãy 
ôm cháu vào lòng ngay đi."Mấy 
cô ngồi bên cạnh tôi định giật đứa 
bé từ trên tay tôi. Mẹ Tuyết Nhiên 
nói:"Yên ngay! Cô này là Dì ruột 
của cháu bé này.” Lúc này, bọn 
cướp qua tức giận, chúng dùng vũ 
khí đập mạnh xuống sàn ghe và 
xồng xộc tiến về phía cuối ghe đang 
ồn ào. Tên cầm dao găm, gương 
mặt đầy thẹo, đen đúa, râu ria lổm 
chổm dùng cánh tay mặt xốc tôi 
đứng lên, khiến đứa bé đang được 
tôi bồng khóc thét lên và đưa hai tay 
bấu chặt vào người tôi. Tên cướp có 
vẻ hơi nao núng. Hắn đưa mắt thật 
nhanh nhìn đứa bé, rồi quay nhìn 
tôi. Thấy một phụ nữ có con quá dơ 
dáy, bẩn thỉu, trông thật gớm ghiếc, 
nên buông tôi ra. Sau đó bọn chúng 
đi lùng sục khắp ghe. Cuối cùng, 
bắt được năm cô gái trẻ, sạch sẽ, 
xinh đẹp. Chúng lôi xềnh xệch về 
phía thuyền của chúng, mặc kệ các 
cô vùng vẫy, kêu khóc thảm thiết, 
cùng với tiếng van xin, gào thét của 
thân nhân kẻ bị nạn. Trong số các cô 
bị chúng bắt mang theo có con gái 
chủ ghe mới 15 tuổi. 
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miền Nam Việt Nam, đã bất chấp 
mạng sống, bất chấp hiểm nguy 
để đi tìm tự do bằng chiếc ghe bé 
bỏng, mong manh và hiện đang bị 
vô nước vì hải tặc đâm thủng." Vị 
Thuyền Trưởng lắc đầu, rồi buồn 
bã nói: “Tôi rất tiếc không thể cứu 
quý vị được.Trước đó đã có hai 
người đàn ông nói chuyện tôi về 
yên cầu này. Tôi đã giải thích lý do 
tôi không thể cứu được. 

Thứ nhất: Chúng tôi đang khai 
thác dầu hỏa tại nước Malaysia này, 
chúng tôi không có đầy đủ phương 
tiện cứu nạn. 

Thứ hai: Số người trên ghe quý 
vị phải hơn 100 người, chúng tôi 
lại càng gặp rất nhiều khó khăn 
để giúp đỡ. Tuy nhiên, xin quý vị 
đừng nên lo lắng. Hãy an tâm. Tôi 
đã cung cấp hải bàn để định phương 
hướng trên biển. Tôi đã hướng dẫn 
kỹ lưỡng đi về phía có trại tị nạn 
gần nhất, và tôi sẽ liên lạc với các 
tàu của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc 
đang di chuyển gần đây đến để cứu 
quý vị. Các thủy thủ chúng tôi đã 
làm mọi cách để giúp quý vị rồi. 
Tôi nghĩ quý vị sẽ lên đường bình 
an.” 

Đến đây, tôi lại thấy đầu óc quay 
cuồng. Từ lúc đầu tiên lọt vào được 
chiếc ghe Cá Lớn cho đến nay đã 
5 ngày lênh đênh giữa đại dương 
trong tuyệt vọng. Nếu không có 
những phép lạ xảy ra, làm sao tôi 
còn sống sót đến giờ phút này. 
Ôi!Tại sao có thể như thế này? Phải 
cố gắng nài nỉ, van xin Thuyền 
Trưởng. Tôi cố gắng trình bày với 
Thuyền Trưởng những biến cố hãi 
hùng, những nguy hiểm mà chúng 
tôi đã trải qua mấy ngày hôm nay 
như: không có người biết lái, nên 
chiếc ghe trôi vô dịnh, một cô bé 
đã chết khát và phải bị ném xuống 
biển, 5 thiếu nữ đã bị hải tặc bắt 
đem theo sáng nay. Trước khi rút 
lui bọn hải tặc đã làm thủng ghe, 

xao la to theo: “Cô Duyên đâu? Cô 
Duyên đâu?” Tôi chưa kịp trả lời 
thì nghe tiếng xì xào:" Chắc cô ta 
bị quăng xuống “ghe taxi” hay bị 
hải tặc bắt đi theo rồi chăng?” Tôi 
không còn đủ hơi sức để lên tiếng, 
chỉ đưa tay vẫy vẫy. Có người nói:" 
Ồ! cái bà tưởng đã chết hồi sáng 
nay.” 

Hai thanh niên còn khoẻ mạnh 
vội tiến về phía tôi, một người 
khiêng đầu, một người khiêng 
chân để đưa tôi lên thang dây, sau 
đó họ đặt tôi nằm trên sàn tàu. Chỉ 
vài phút sau, có một Bác Sĩ và vài 
thủy thủ vây chung quanh tôi. Họ 
cho tôi thở Oxy, tiếp theo cho uống 
một loại nước hay thuốc gì đó. Vị 
Bác Sĩ tiếp tục đo huyết áp, nghe 
tim, phổi và theo dõi. Ông nói tôi 
cứ thở tự nhiên. Được hít thở gió 
biển trong lành khoảng 15 phút, tôi 
thật sư tưởng mình đã được uống 
thuốc tiên “cải tử hoàn sinh” trong 
các truyện cổ tích. Tôi có thể trả lời 
các câu hỏi của Bác Sĩ bằng giọng 
nói rõ ràng, và xin được đứng dậy 
để được nói chuyện với Thuyền 
Trưởng cũng đang đứng tại đó. 

Lần đầu tiên được đứng trên sàn 
tàu vững chắc, kiên cố, rộng mênh 
mông, mà trước đó chỉ được ngồi 
chen chúc như cá hộp trên chiếc 
ghe mong manh; rồi đói khát, lo 
sợ hãi hùng với bao biến cố cận kề 
cái chết. Nhìn những ánh đèn màu 
rực rỡ từ trên cao của giàn khoang 
giữa những màu sắc lung linh của 
mặt trời như một viên hồng ngọc 
trên mặt nước biển vào lúc hoàng 
hôn, khiến tôi tưởng mình đang ở 
Thiên Đàng. Nếu may mắn được 
Thuyền Trưởng cứu, cho lên chiếc 
tàu Panama, thì đúng như từ âm 
phủ được lên cõi Tiên. 

Sau khi nghe tôi trình bày 
"Chúng tôi là những người ra đi từ 

đã đến được gần chiếc tàu khổng lồ 
treo cờ Anh Quốc với hàng chữ to 
PANAMA. Dù vô cùng vui mừng, 
nhưng tôi lại rơi vào tình trạng hôn 
mê vì đã kiệt sức từ lúc quá hãi 
hùng khi vừa thoát bọn hải tặc sáng 
nay. Một lát sau, tôi mơ hồ thấy có 
người cho nước uống, nên tỉnh dậy, 
thì ra đó là vài ba thủy thủ của tàu 
Panama đang cho chúng tôi nước 
và một số thức ăn. Tôi nghe thoáng 
thoáng tiếng người nói “Có một cựu 
Trung Úy Quân Đội VNCH đã lên 
gặp Thuyền Trưởng xin được cứu 
vớt, nhưng ông ta từ chối. Và một 
cưụ Trung Tá hiện đang tiếp xúc với 
Thuyền Trưởng cũng để tiếp tục cầu 
xin cứu vớt." Nhưng vài phút sau, 
ông Trung Tá trở lại ghe với nỗi 
buồn tuyệt vọng cho biết: “Thuyền 
Trưởng không thể nào cứu được, vì 
họ đang làm nhiệm vụ khai thác dầu 
hoả. Ông tặng ghe chúng ta một hải 
bàn và hướng dẫn đi về hướng trại 
tị nạn. Ông nói, trên đường đi sẽ 
gặp tàu của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc 
và họ sẽ cứu chúng ta.” Ai ai cũng 
đều thất vọng, nhưng cũng mừng vì 
đã có hải bàn và hy vọng sẽ có tàu 
đến cứu. Hiện giờ đã được cung cấp 
nước uống, thức ăn, một số quần 
áo; không như trước đây trong hoàn 
cảnh đói khát, vô phuơng hướng, vô 
tin tức và sống trong tuyệt vọng. 

Tôi đang hồi tỉnh một chút thì lại 
choáng váng khi nghe tin không may 
này. Bất ngờ, có một thanh niên la 
to lên:" Trong chuyến đi này có một 
cô giáo dạy Anh Văn tên Duyên.
Vậy cô Duyên có trên ghe không? 
Nếu có, sao cô không chịu lên gặp 
Thuyền Trưởng xin cứu giúp đi?" 
Tôi đoán thanh niên này là Khánh, 
em vợ của anh Nguyễn Quốc Trụ. 
Khánh chưa hề gặp tôi, nhưng đã 
được anh Trụ dặn:" Hãy nhớ tìm 
cô Duyên, cô giáo dạy tiếng Anh đi 
trong chuyến này”. Mọi người lao 
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tôi lên đây, và vẫn đang đứng đó, 
nóng lòng chờ kết quả:“Thuyền 
Trưởng chỉ có thể cứu trẻ con, phụ 
nữ mà thôi!"Hai anh thét to lên: 
“Thuyền Trưởng đã đồng ý cứu trẻ 
con và phụ nữ.” 

Sau đó ông ra lệnh cho các Thủy 
Thủ xuống ghe, bồng bế các trẻ 
con, phụ giúp các phụ nữ bước lên 
thang dây của tàu Panama. Tổng 
cộng đếm được tất cả là 50 người. 
Mọi người khóc nức nở, đưa tay 
vẫy chào những người thân: chồng, 
cha, chú, bác, cậu, anh em…phải 
ở lại chiếc ghe không lành lặn, 
trải qua bao biến cố hiểm nguy, 
đau buồn, biết đến bao giờ có cơ 
hội đoàn tụ hay sẽ vĩnh viễn chia 
lìa? Mặc dù tôi không có bất cứ 
người thân nào trên chiếc ghe 
này, nhưng trước cảnh chia ly não 
nề với những người đã chịu cùng 
chung số phận với mình từ ngày 23 
tháng 09. Nay cá nhân tôi sẽ được 
bình yên, đến được bến bờ Tự Do 
mà ai cũng mơ ước; còn họ sẽ đi 
về đâu, khi tiếp tục lênh đênh trên 
biển cả, dù được cung cấp đầy dủ 
phương tiện đi biển? Nhưng chiếc 
ghe đang bị vô nước và không ai có 
kinh nghiệm đi biển thì làm sao đi 
đúng hướng và biết đến khi nào gặp 
được tàu của Cao Ủy LHQ hay bất 
cứ tàu nào khác tiếp cứu. Theo tôi 
tất cả là vô vọng. Tôi vẫn cảm thấy 
“Chiếc ghe ấy là cõi chết”, nên tôi 
rất đau lòng và suy nghĩ. Hay mình 
thử cố gắng năn nỉ Thuyền Trưởng 
cứu họ. Ông đã can đảm không xin 
lệnh cấp trên để tự quyết định cứu 
trẻ con, phụ nữ. Bây gìờ mình yêu 
sách thêm. Không biết ông sẽ phản 
ứng ra sao? Mình có quá đáng và 
không biết sự quảng đại của ông 
không? Nhìn thấy 50 người đứng 
chiếm một diện tích bé nhỏ khoảng 
vài phần trăm trên con tàu khổng 
lồ, kiên cố chẳng đáng là bao. Dù lo 
sợ, tôi tiếp tục cố gắng nói với ông: 

Con phải sống. Con chỉ có ước 
nguyện giúp cha già, các em dại ra 
khỏi đường hầm, đen tối của đau 
khổ, và con cầu xin được gặp lại 
một “thiên thần” đang tha thiết chờ 
đợi con. Nhưng giờ phút này, tôi 
thấy thật sự hoàn toàn tuyệt vọng 
rồi, nên nước mắt đầm đìa, ngước 
nhìn Thuyền Trưởng khẩn khoản 
trong nghẹn ngào. "Nếu ông cương 
quyết từ chối, tôi xin thay mặt hơn 
100 người xin kính chào Vĩnh 
Biệt. Vì tôi tin chắc rằng giờ phút 
tôi rời khỏi nơi đây, trở về chiếc 
ghe bất hạnh, tất cả chúng tôi sẽ 
chết dưới lòng biển. Chiếc ghe đã 
bị đục thủng và đang bị vô nước 
trầm trọng thì làm sao chúng tôi 
có thể có cơ hội gặp được tàu của 
Cao Ủy LHQ cứu như lời Thuyền 
Trưởng nói. Xin Vĩnh Biệt Thuyền 
Trưởng!” 

Sau lời chào vĩnh biệt đầy nước 
mắt trong nỗi tuyệt vọng của tôi, 
Thuyền Trưởng xúc động thật sự. 
Ông hỏi tôi:“Có tất cả bao nhiêu 
trẻ con và phụ nữ trên ghe?” Tôi 
trả lời “Tôi không biết”, nhưng có 
lẽ ít hơn đàn ông và thanh niên. 
Ông nói tiếp:“Trong điều kiện của 
chúng tôi hiện tại, chúng tôi chỉ cố 
gắng cứu trẻ em, phụ nữ. Đây là 
những người dễ dàng bị chết trong 
cơn nguy hiểm. Riêng các đàn ông, 
thanh niên xin tiếp tục lên đường, 
sẽ được tàu của Cao Ủy LHQ hay 
các tàu khác đi ngang qua gặp sẽ 
cứu. 

Ôi! Thuyền Trưởng đã đổi ý! Đã 
bằng lòng cứu trẻ con và phụ nữ. 
Vậy là tôi thật sự thoát chết, và 
chắc chắn sẽ được đến bến bờ “Tự 
Do” như hằng ước nguyện. Ôi! Vô 
vàn cảm tạ Thuyền Trưởng! Ôi! 
Phải chăng Thượng Đế, Trời, Phật, 
những người khuất mặt đã làm 
Thuyền Trưởng đổi ý? Tôi quay 
qua nói với hai thanh niên khiêng 

hiện phải tát nước để có thể cầm 
cự, sống còn. May mắn đã gặp giàn 
khoang của các ông. Bây giờ chờ 
được tàu của Cao Ủy LHQ đến cứu, 
có lẽ tất cả chúng tôi sẽ làm mồi cho 
biển cả không bao lâu nữa. 

Thuyền Trưởng lộ vẻ xúc động, 
nhưng lại trấn an tôi: “Bây giờ đã có 
phương hướng, và sẽ có tàu của Cao 
Ủy LHQ đến cứu, quý vị đã có đủ 
lương thực và nước uống trong vài 
ngày nữa, xin cứ an tâm”. Chỉ nghĩ 
khi tôi trở về chiếc ghe mong manh, 
chật ních, ngột ngạt vì bao nhiêu 
mùi hôi hám cũng đủ chết. Trên ghe 
ai có đủ khả năng biết xử dụng hải 
bàn để lái cho đúng hướng? "Sai 
một ly sẽ đi một dặm” giữa đại 
dương thì cũng sẽ lạc hướng, tiếp 
tục trong vô định. Thêm vào đó tình 
trạng chiếc ghe bị đục thủng thì làm 
sao cầm cự cho đến khi gặp được 
tàu của Cao Ủy LHQ? 

Đứng trên sàn tàu kiên cố này, tôi 
thấy rõ rằng. Đây là đất sống. Chiếc 
ghe mong manh kia là miền đất 
chết. Tất cả sẽ đi vào cõi chết nếu 
như không được lên tàu Panama 
này. Giờ phút này gặp giàn khoang 
mà không được cứu, thì đúng là 
số tôi phải chết dưới lòng biển rồi. 
Tôi lặng người khẩn cầu Trời, Phật: 
“Gia đình con thật sự đã đến lúc tận 
cùng mạt vận, nên con đã thoát khỏi 
tay hải tặc, nhưng phải chịu chết 
dưới lòng đại dương như đã khấn 
nguyện chăng? Tại sao Trời, Phật 
đã ra tay cứu con thoát khỏi bao 
nguy hiểm từ lúc ban đầu, mà nay 
phải bắt con chết tức tửi, giữa lúc 
tưởng rằng thật sự thoát mọi hiểm 
nguy? Tại sao? Tại sao? Nguời cha 
già, cả một đời là công chức hiền 
lương cuối cùng phải lâm nạn; các 
em thơ dại đã chịu đựng quá nhiều 
đau khổ trong bao nhiêu năm, nay 
sẽ càng đau thương hơn?” 
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dưới cơn mưa tầm tã đổ xuống như 
thác, sấm chớp nổ vang khắp trời. 

137 người trong đó có tôi đã chết 
đi và sống lại trong sự nhiệm mầu 
của  Thượng Đế, Trời, Phật??? Nếu 
không may mắn gặp vị Thuyền 
Trưởng đầy lòng bác ái và nhân 
từ này thì chúng tôi đã cùng theo 
chiếc ghe chìm sâu vào lòng đại 
dương lúc đó. Tôi đi từ bàng hoàng 
này sang đến bàng hoàng khác. 
Chỉ trong năm ngày lênh đênh trên 
biển, tôi đã chứng nghiệm được 
quá nhiều phép nhiệm mầu của 
Thượng Đế, Trời, Phật đã cứu vớt 
tôi thoát khỏi Tử Thần, và kể từ giờ 
phút này đã cùng 136 người được 
trở về từ cõi chết. 

Thuyền Trưởng và các Thủy Thủ 
cảm thấy vui mừng đã cứu đuợc 
137 người một cách bất ngờ. Chỉ 
trong vòng vài phút đã có những 
tấm bạt khổng lồ được căng lên che 
chở cho đoàn người chúng tôi đang 
bị ướt sũng, và lạnh run cầm cập 
bởi những luồng gió mạnh như vũ 
bão quất thẳng vào người. 

Sau đó mọi người được các Thủy 
Thủ đưa vào các phòng cho ấm. Rồi 
họ phân phát những cục xà bông 
thơm phức và một số quần áo, yêu 

chăng? Tất cả gia đình cùng xem 
lại thân nhân của mình. Thật là một 
cử  chỉ nhân từ và chu đáo! Sau đó 
các thủy thủ dùng búa chặt đứt sợi 
dây thừng to dùng để cột chiếc ghe 
vào tàu Panama trước đó, chiếc ghe 
tròng trành, lơ lửng trôi bềnh bồng, 
trên đó có chiếc túi xách mà lúc hai 
người khiêng tôi lên tàu Panama tôi 
làm rớt lại. Biểu tượng thần thoại, 
cánh chim Đại Bàng mà tôi thường 
mang theo trong những lần vượt 
biên từ nay sẽ trôi theo giòng nước, 
không bao giờ cùng tôi đi tiếp bất 
cứ nơi đâu! 

Tất cả mọi người được yêu cầu 
đứng xếp hàng để đếm số người. 
Tất cả 137 người gồm: trẻ em, phụ 
nữ, thanh niên và đàn ông. Vừa 
mới đếm xong thì vài phút sau 
bỗng nhiên giông tố ầm ầm từ đâu 
kéo tới, kèm theo những đợt sóng 
khổng lồ đánh tràn vào cả sàn tàu. 
Các thủy thủ vội vã dùng những sợi 
dây thừng thật to, cột mọi người lại 
với nhau, và sau đó buộc chặt vào 
các cột tàu để không bị sóng đánh 
cuốn trôi đi. Một sự kinh hoàng 
diễn ra trước mắt mọi người đang 
bị ướt đẫm: Chiếc ghe mà truớc đó 
chứa cả trăm người chỉ trong nháy 
mắt đã bị nhận chìm theo những 
đợt sóng khổng lồ, rồi mất hút ngay 

“Thưa Thuyền Trưởng, xin ông 
tha thứ cho tôi. Tôi rất đội ơn ông 
đã cứu mạng tôi và những người 
khác. Nay xin ông hãy cứu tất cả 
mọi người còn lại. Với chiếc ghe 
như vậy, tôi không tin họ sẽ có cơ 
hội gặp được tàu của Cao Ủy LHQ. 
Chúng tôi không cần thức ăn, quần 
áo, chúng tôi chỉ cần một nơi an 
toàn có hy vọng được sống. Chiếc 
tàu của ông là đất sống, chiếc ghe 
kia là cõi chết. Nếu ông nhận thêm 
những người kia mà tôi nghĩ chỉ 
chiếm thêm diện tích không đáng 
là bao của chiếc tàu khổng lồ này, 
và tất cả cùng chờ đợi gặp tàu của 
Cao Ủy LHQ đến giúp đưa đi tới 
trại tị nạn.“ Có lẽ Thuyền Trưởng 
đã xúc động giữa tiếng khóc nghẹn 
ngào, những tiếng chào biệt ly, 
dù bằng tiếng Việt, một ngôn ngữ 
mà ông hoàn toàn xa lạ và không 
hiểu:“ Ba ráng bảo trọng, tạm biệt 
anh; tạm biệt con, tạm biệt cậu, 
chú vvv…” nên ông lặng yên, trầm 
ngâm suy nghĩ với ánh mắt đầy 
xúc động. Sau một, hai phút, ông 
nhìn tôi nhè nhẹ gật đầu và ra dấu 
bằng lòng cứu tất cả mọi người còn 
lại trên ghe. Nhiều tiếng hét to:“ 
Thuyền Trưởng bằng lòng cứu tất 
cả mọi người.“ Ôi! Không còn gì 
may mắn và hạnh phúc hơn! Cảnh 
tượng đau lòng như một đám tang 
tập thể trước đó, lập tức trở thành 
hân hoan, vui sướng với mọi người. 
Thế là, từng người vội vã cuống 
quýt leo lên thang dây với sự giúp 
đỡ của các Thủy Thủ để bước lên 
sàn tàu. Những khuôn mặt rạng rỡ 
lẫn ngỡ ngàng, dù nét lo âu, khủng 
hoảng vẫn còn in trên nét mặt. 

Khi không còn ai lên nữa, vài thủy 
thủ hỏi to bằng tiếng Anh:“Còn ai ở 
dưới ghe không?” Không có tiếng 
trả lời. Họ hỏi thêm vài lần nữa! và 
nói  chúng tôi xem lại có người nào 
bị kiệt sức, ngất xỉu chưa lên được 
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nghiêm trang quay về phía mặt Trời 
đang tiếp tục lên cao trên mặt nước, 
vị Thuyền Trưởng quỳ xuống, lâm 
râm vài lời và làm dấu lạy Thượng 
Đế theo kiểu Thiên Chúa Giáo, tôi 
cũng vội vã quỳ xuống theo. 

Rồi Thuyền Trưởng đứng đậy, 
nói:" Cảm ơn Thượng Đế đã nhờ 
Cô cho tôi cơ hội cứu được 137 
người. Đúng như lời cô, nếu tôi 
không thay đổi quyết định kịp thời, 
137 người đã thật sự bị chôn vùi 
dưới lòng đại dương lúc đó. Và 
suốt hai ngày nay, tôi không liên 
lạc được với bất kỳ tàu nào của 
Cao Ủy, vì ảnh hưởng của cơn bão, 
điện thoại cũng hoàn toàn bị tê 
liệt. Hôm nay, không thể chờ thêm 
nữa, chúng tôi phải nhổ neo để đưa 
quý vị đến một trại tị nạn gần đây 
nhất."Tôi rưng rưng nước mắt, chỉ 
biết tận đáy lòng, vô cùng cảm ơn 
cứu mạng của Thuyền Trưởng. Tôi 
xin ông cho tôi cơ hội được liên lạc 
với ông trong tương lai khi được 
định cư. Thuyền Trưởng về phòng, 
vài phút sau trở ra trao cho mảnh 
giấy có ghi tên, địa chỉ ở đất liền 
bằng chữ viết tay: 

Captain Brian O' Connell 17 
Arundel Close Bexley Kent 
England U.K 

Các Thủy Thủ được lệnh nhổ 
neo tiếp tục lên đường, tàu từ từ 
xa giàn khoan đứng sừng sững như 
toà lâu đài giữa đại dương vào buổi 
sáng ngày 30 tháng 09, năm 1984. 
Buổi chiều cùng ngày thì đến Đảo 
Pulau Bidong, một trại tị nạn dành 
cho các thuyền nhân Việt Nam trên 
quốc gia Mã Lai Á. 

Mọi người coi như đã đạt ước 
nguyện nhờ ơn cứu mang của 
vị Thuyền Trưởng có tấm lòng 
bác ái bao la, "Thuyền Trưởng 
O'Connell”. Lần lượt từng người 
chào từ biệt Thuyền Trưởng và 

bình an, và tinh thần phơi phới như 
đêm hôm đó! 

Chúng tôi chỉ van xin Thuyền 
Trưởng cho chúng tôi một chỗ 
ngồi trên sàn tàu Panama kiên cố, 
để được sống sót, và chờ đợi được 
tàu của Cao Ủy Tị Nan Liên Hiệp 
Quốc đến cứu. 

Chúng tôi không dám mong 
được ăn uống, phân phát chăn mền, 
quần áo như thế này. Chắc là đoàn 
người chúng tôi đã tiêu thụ hết 
thực phẩm, quần áo dự trữ của tất 
cả Thủy Thủ đoàn? Có thể vì thế 
mà Thuyền Trưởng đã cương quyết 
từ chối lúc ban đầu. Ơn cứu mạng 
này của Thuyền Trưởng chắc chắn 
không bao giờ có thể đền trả được. 

Mọi người sung sướng, yên tâm 
chờ đợi trên tàu Panama thêm một 
ngày và một đêm. Lần thứ hai được 
nằm trên chiếc giường bé nhỏ có 
chăn nệm trắng phau giữa tiếng 
sóng biển rì rào và thỉnh thoảng có 
tiếng ầm ầm của những cơn sóng 
từ xa vọng lại, không khí mát dịu, 
trong lành mà chưa bao giờ tôi có 
trong đời đã đưa tôi chìm vào giấc 
ngủ thật dễ dàng và êm ái. 

Tiếng gõ cửa của một Thủy Thủ 
đánh thức tôi dậy giữa lúc tôi còn 
đắm chìm trong giấc ngủ êm đềm. 
Anh ta nói khi tôi vừa mở cửa"Tôi 
xin lỗi đã đánh thức cô. Cô đã có 
một giấc ngủ ngon không? Thuyền 
Trưởng muốn gặp cô". 

Tôi vội theo anh ta bước lên 
cầu thang dẫn tới boong tàu trên 
cao. Dưới ánh bình minh giữa đại 
dương, mặt trời thật rạng rỡ trên 
mặt nước bao la xanh biếc, cảnh 
sắc còn đẹp hơn cả bức tranh thủy 
mạc. Vị Thuyền Trưởng cứu tinh 
của chúng tôi đang đứng chờ và 
đưa tay ra bắt trong lúc tôi chào 
ông ta. Sau đó, với khuôn mặt thật 

cầu mọi người lần lượt, từng nhóm 
bốn, năm người, chia ra nam theo 
nam, nữ theo nữ đi tắm, vì không có 
đủ phòng tắm cho từng người tắm 
riêng. Lúc bấy giờ, tôi đã hoàn hồn, 
và không còn lạnh run nữa, không 
khỏi bật cười khi nhìn thấy vài cô 
mặt mũi, mình mẫy vẫn còn dính 
đầy nhớt, lem luốc trông thật gớm 
ghiếc (giống như tôi). 

Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, ấm 
áp, mọi người được mời vào phòng 
ăn. Bao nhiêu thức ăn được khui ra 
từ các hộp thịt, hộp súp đã được bày 
sẵn trên các bàn trong căn phòng 
sáng rực những ánh đèn Néon. Chỉ 
mới sau mấy ngày đói khát, luôn 
luôn bị khủng hoảng, lo sợ, và lúc 
nào cũng kề cận với Tử Thần, chúng 
tôi cảm thấy như được thưởng thức 
một bửa yến tiệc linh đình, thịnh 
soạn do chiếc Đèn Thần của Aladin 
biến hoá. Tôi nhờ vài thanh niên đi 
vòng quanh càc bàn nhắc nhở mọi 
người dùng súp truớc, cố gắng ăn từ 
từ và ít thôi để bao tử không bị ảnh 
hưởng, có thể gây nguy hiểm đến 
tính mạng khi chuyển từ tình trạng 
quá đói sang quá no. 

Mọi người lại được phân phát 
mền, dù không đủ cho mọi người, 
nhưng chúng tôi vui vẻ, chia theo 
nhóm đắp chung cho càng ấm, và 
nằm tạm trên sàn tàu dưới những 
tấm bạt che mưa vẫn đang còn rỉ 
rả. Riêng tôi thì may mắn được ngủ 
trong một phòng riêng nho nhỏ, có 
lẽ của một Thủy Thủ nhường chỗ 
cho dùng tạm trong thời gian chờ 
đợi này? 

Cơn giông bão đã ngưng gầm thét 
để cho mọi người được ngủ yên 
trong niềm vui sướng và diễm phúc 
lớn lao nhất: Đã sống lại từ cõi chết 
và sẽ đến bến bờ Tự Do như ước 
nguyện. Chưa bao giờ tôi có một 
giấc ngủ thật say trong tâm trạng 
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Thấm thoát đã hơn ba mươi mốt 
năm trôi qua. Tôi đã bước qua bao 
nhiêu ngã rẽ cuộc đời như chiếc 
thuyền trôi theo giòng nước. Có 
những lúc rẽ qua giòng suối nên 
thơ, có đôi khi rẽ vào giòng sông 
êm ả và cũng có lúc di vào lòng 
biển khơi đang trong cơn giông tố. 
Ở bất kỳ ngã rẽ nào, không có một 
khoảnh khắc nào trong đời, tôi có 
thể quên được những phép lạ đã 
cứu vớt tôi trong chuyến đi nhiệm 
màu ấy. 

Những lời cuối cho dòng hồi ức 
về những phép lạ tôi đang kể lại, 
xin thay mặt 137 người cùng thoát 
chết dưới lòng đại dương trong cơn 
giông bão vào buổi chiều ngày 28 
tháng 09, năm 1984, và bây giờ 
không biết đang tản mạn ở các 
phương trời nào, ai còn, ai mất, 
thành tâm gửi đến Thuyền Trưởng 
Brian O' Connell (cũng không biết 
ông đang phiêu du ở chân trời, góc 
bể nào), lòng biết ơn vô bờ bến và 
không bao giờ đền trả được ơn cứu 
mạng ngày ấy. 

Ước nguyện tha thiết nhất của tôi 
trong những năm tháng cuối cuộc 
đời là được Ơn Trên ban phép lạ 
cho tôi tìm được tin tức vị Thuyền 
Trưởng có tấm lòng bác ái bao la 
đã cứu 137 người tưởng chừng như 
chắc chắn là chết được trở về đất 
sống 

Sự liên lạc của tôi với Thuyền 
Trưởng đã bị cắt đứt, sau bức thư 
gửi đến ông năm 1988 đã bị trả về 
với hàng chữ: "Moved to unknown 
address". Nhiều năm nay, các con 
tôi đã cố truy tìm trên nhiều trang 
mạng từ Internet, nhưng tảt cả đều 
vô vọng. 

Cũng xin thay mặt 137 thuyền 
nhân, gửi đến tảt cả Thủy Thủ đoàn 
của tàu Panama ngày ấy sự biết ơn 
sâu xa trước sự giúp đỡ nhiệt tình 

Từ đây, bắt đầu một khúc rẽ cuộc 
đời như một hành khất đi chân đất, 
với hai bàn tay không; cái túi xách 
nhỏ có vài kỷ niệm và đôi dép đã bị 
rớt lại trên chiếc ghe trong lúc được 
khiêng lên tàu Panama. Tôi đã 

không dám xin đôi giầy hoặc dép 
trong thời gian chờ đợi, vì đã nói 
với Thuyền Trưởng: Chỉ xin một 
chỗ đứng trên “vùng đất sống”. 

Hành trang tôi mang đến Pulau 
Bidong chỉ có một trái tim tràn 
ngập lòng biết ơn Thượng Đế, Trời, 
Phật và những ân nhân đã cứu giúp 
tôi trên từng bước đường đời, sự 
thương nhớ những người thân yêu 
còn lại đang vất vả nơi quê nhà, và 
đang ấp ủ những ước mơ cho ngày 
mai tươi sáng. Bên cạnh đó là một 
linh hồn nặng trĩu với những hình 
ảnh hãi hùng, tuyệt vọng trong 
cuộc hành trình đi tìm "Tự Do",với 
bao ký ức đau buồn của những năm 
tháng" đại bác đêm đêm vọng về 
thành phố" trên quê hương. Một 
linh hồn quằn quại vì sự tan nát của 
gia đình khi chiến tranh chấm dứt 
trong cảnh nước mất, nhà tan, đau 
thương, thống khổ chất chồng. 

các Thủy Thủ với tất cả sự biết 
ơn không có lời nào có thể diễn 
tả được. Tất cả Thủy Thủ đoàn 
và Thuyền Trưởng hân hoan chúc 
chúng tôi may mắn, sớm được định 
cư ở một nước thứ ba. 

Vì tàu được cặp vào đất liền, 
chúng tôi không phài dùng thang 
dây để leo xuống như lúc ở giữa 
biển. Mọi người ung dung bước ra 
khỏi tàu như bước ra khỏi phi cơ, 
có lối đi thẳng lên chiếc cầu giữa 
mặt nước, rồi cao lên dần cho đến 
khi giáp với đất liền. Sau này tôi 
được biết tên cây cầu là Jetty. 

Thuyền trưởng O’Connell bắt 
tay từ biệt tôi lần cuối, sau khi giới 
thiệu tôi với các Cao Ủy Tị Nạn 
Liên Hiệp Quốc đang đứng chờ 
đón đoàn người tị nạn được tàu 
Panama bàn giao. 

Một trang sách mới đã được lật 
qua trong dòng đời của 137 thuyền 
nhân sống sót nhờ một phép mầu 
vào ngày 28 tháng 09, năm 1984 vì 
đã may mắn gặp được vị Thuyền 
Trưởng giàu lòng nhân ái. Và bắt 
đầu đoạn đời tị nạn từ đây với mã số 
do Văn Phòng Cao Ủy Tị Nạn đăt 
tên theo thứ tự khi có đoàn người 
tới đảo: MB 224 Pulau Bidong. 

Vẫy tay chào tàu Panama đang 
xa dần trên mặt nước mênh mông, 
tôi vẫn còn ngẩn ngơ như đang 
mê ngủ. Đứng trên nền cát trắng, 
dưới những hàng dừa xanh cao 
vút dọc theo bãi biển, tôi hướng 
về phía mặt trời rực rỡ đang dần 
dần đi xuống gần mặt nước xanh 
trong vắt, thành tâm khấn nguyện 
lời cảm tạ Thượng Đế,Trời, Phật, 
những hương linh đã cứu vớt tôi 
thoát khỏi Tử Thần đầy nhiệm mầu 
qua bao biến cố kinh hoàng suốt 
mấy ngày qua. 
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Cuối cùng, xin chân thành gửi 
đến anh Trần Đình Phước, cựu 
Trung Úy Không Quân VNCH, sự 
biết ơn sâu xa đã khuyến khích, bỏ 
ra nhiều thời gian và nhiệt tình giúp 
tôi hoàn tất viết lại những dòng hồi 
ký đúng vào ngày Giáng Sinh 2015 
về chuyến đi nhiều phép lạ mầu 
nhiệm này. 

Toronto, Giáng Sinh 2015
Phạm T. Duyên

***

Kính dâng lên hương hồn những 
thuyền nhân đã bỏ mình trên biển 
cả vì lý tưởng tự do. Xin Quý vị 
nào biết tin tức về Thuyền Trưởng 
người Anh tên là Brian O’ Connell 
và Thủy Thủ Đoàn của tàu Panama 
khoan dầu trên Biển Đông cách 
đây hơn 31 năm. Xin làm ơn giúp, 
để tôi có thể liên lạc, dù là muộn 
màng. Đây cũng là ước nguyện 
cuối đời của tôi. (PTD)

bọc trong giai đoạn gia đình tan 
nát, đau thương sau biến cố lịch 
sử 30 tháng 04, năm 1975. Cô là 
người duy nhất trong gia đình Mẹ 
tôi còn ở lại Hà Nội sau năm 1954 
vì đã không thể bỏ lại những cây 
đàn yêu quý để ra đi. Là một nhạc 
sĩ xử dụng đàn Violoncelle trong 
Dàn Nhạc Giao Hưởng Hà Nội, cô 
đã kịp thời vào Sàigòn để đưa tiễn 
Mẹ tôi về cõi vĩnh hằng ngay sau 
30-4-1975. Cô cũng là người đã 
khuyến khích, giúp tôi tìm đường 
vượt biên, và bắt nhịp cầu cho tôi 
được bước vào chuyến đi hãi hùng, 
nhưng mầu nhiệm này. 

Và xin thắp một nén hương 
nguyện cầu cho hương linh em 
Tuyết Nhiên cùng tất cả những 
thuyền nhân đã nằm xuống lòng 
đại dương trong những cuộc hành 
trình đi tìm Tự Do đưọc an nghỉ nơi 
vùng trời miên viễn. 

Nếu không có những phép lạ 
nhiệm mầu cứu vớt, 137 người 
trong đó có tôi cũng đã chung số 
phận âm thầm nằm trong lòng biển 
cả ngày 28 tháng 09, năm 1984. Và 
những biến cố dồn dập xảy ra trong 
suốt cuộc hành trình không bao giờ 
thân nhân được biết. 

đầy lòng bác ái của quý vị. 

Từ đáy lòng, xin gửi đến cô Minh, 
mẹ của Tuyết Nhiên, và anh tài công 
sự biết ơn vô bờ đã giúp tôi thoát 
khỏi bọn hải tặc một cách nhiệm 
mầu,  khi giao cháu bé và liệng cục 
nhớt cho tôi kịp thời trong tích tắc. 

Và cũng tận đáy lòng, xin chân 
thành đặc biệt gửi đến ân nhân 
Nguyễn Vĩnh Tôn sự biết ơn vô bờ 
đã giúp tôi bước lên chiếc thuyền 
định mạng ngày 23 tháng 09, năm 
1984. NVT mãi mãi là một Thiên 
Thần của sự trong sáng và cao quý 
trong hồn tôi. 

Giờ đây, tôi xin thắp một nén 
hương dâng lên hương linh của anh 
Nguyễn Quốc Trụ với tất cả sự biết 
ơn chân thành nhất của một người 
hân hạnh và may mắn đã được anh 
giúp trong chuyến vượt biên này. 

Và cùng hàng triệu Quân, Dân, 
Cán, Chính VNCH, xin tưởng nhớ, 
ghi ơn những anh hùng đã hy sinh 
bảo vệ VNCH, trong đó có người 
anh hùng Mũ Đỏ Nguyễn Quốc Trụ, 
SVSQ/ Khoá 20 Võ Bị Đà Lạt, Đại 
Úy thuộc Binh Chủng Nhảy Dù, 
người đã tham dự trận chiến khốc 
liệt nhất trong quân sử VNCH, 
trận Đồi 31, Lam Sơn 719, Hạ Lào 
1971, nơi anh hùng Mũ Đỏ Nguyễn 
Văn Đương đã nằm xuống, và đi 
vào huyền thoại qua nhạc phẩm 
bất hủ "Anh không Chết Đâu Anh" 
của Nhạc Sĩ Trần Thiện Thanh, còn 
anh Nguyễn Quốc Trụ và nhiều Sĩ 
Quan, binh sĩ đã bị bắt làm tù binh 
trong những trại tù nghiệt ngã ở Bắc 
Việt cho đến năm 1979. 

Xin thắp một nén hương dâng lên 
người Cô (Dì) yêu dấu Hồng Hoàng 
Lan, với tất cả sự biết ơn của người 
cháu được Cô thay Mẹ, an ủi, đùm 
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 Phố Dân Oan

Tôi rộn rã trở về thăm quê ngoại
mong tìm về nơi chốn cũ vườn xưa
bên hiên nhà có bụi chuối đong đưa
có ao sen thời nhỏ thơ vụng dại

Tôi xuống máy bay, chân vui bước chạy
miệng cười tươi, ôm chào đón người thân
bao năm rồi không gặp tưởng phân vân
nhưng nghĩa cũ, tình xưa không ngần ngại

Rồi tôi nghĩ mình sẽ vui ở lại
hưởng những ngày thân ái, cảnh yêu thương
bất ngờ thay tôi thấy ở cuối đường
nước mắt rơi, khắc hẳn điều trong mộng

Em bé đói, người nghèo, xóm lao động
quá khổ đau nên gian dối dẫy đầy
khắp mọi nơi tiếng hờn oán không khuây
chán chế độ, chống bất công - muốn vùng dậy

Gió trưa hè, lung lay hàng lau sậy
tim não nề, đi phố chẳng thấy vui
nét ưu tư, còn đâu những nụ cười
không mua sắm, phố bán toàn gian dối

Nóng như thiêu, dẫu mặt trời mau tối
không thấy phố phường, mà là phố Dân Oan
vắng tiếng nhạc vàng, chỉ nghe tiếng oán than
người la liệt, chờ tới phiên khiếu kiện

Tôi cúi mặt, bây giờ đã hiểu chuyện
những vinh hoa, phú quý chỉ giả hình
chỉ riêng dành lãnh đạo Đảng quang vinh
còn dân đen, đành cúi đầu chịu khổ

Nuốt ưu tư, nỗi buồn như vỡ lỡ
thương dân mình, giận giả trá bất công
Ước một ngày, mẹ già hết ngóng trông
hết phố Dân Oan, người người cùng vui sống

Trong thanh bình, trong tự do no ấm
nguời rất hiền, máu đỏ thấm da thơm
để tình người cao hơn cả áo cơm
Hoa Dân Chủ nở khắp nơi tươi thắm

Tôi trở về hải ngoại ngày nắng ấm
nhưng lòng buồn, nên thấy lạnh trong tim
bao năm rồi tôi đã mãi lặng im
nay chợt hiểu, dân oan cần bênh vực

Tôi sẽ cố gắng góp phần thiết thực
cho người dân, cho đất nước điêu tàn
từ hôm nay, tôi bắt đầu hiên ngang
sẽ lên tiếng, biết vì người hơn trước...

Trịnh Thị Khang An
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BS. Trần Thái hy sinh tại Bà Rịa.

BS. Trần Ngọc Minh, Y sĩ Trưởng 
TĐ5/TQLC bị đâm vào ngực trong 
một trận xáp lá cà với Việt cộng tại 
Thăng Bình.

BS. Đỗ Vinh, Y sĩ Trưởng TĐ5/
ND bị mảnh pháo trúng ngay vào 
đầu khi đang săn sóc thương binh. 
Ngày đưa tang, Thiếu tá TĐT/ 
TĐ5ND Ngô Quang Trưởng và 
quân nhân các cấp, các đơn vị bạn 
ngậm ngùi thương tiếc tiễn anh ra 
mộ huyệt. Tôi vẫy tay chào anh, từ 
bỏ anh em quá sớm. Chiếc áo Hoa 
rừng và Mũ đỏ của Binh chủng 
hào hùng thiện chiến vẫn có một 
mảnh lực hấp dẫn máu giang hồ, 
điếc không sợ súng của chúng 

tôi, ba thằng bạn xuất thân từ xứ 
Huế, học cùng lớp, ăn cùng mâm, 
ở cùng phòng trong trường Quân 
y Chợ Lớn. Lê Văn Châu, con của 

BS. Trương Bá Hân - TQLC tử 
trận ở Bình Giả 1964.

Các đàn anh chỉ hơn tôi có một 
lớp, mới ngày nào cùng nhau thực 
tập trong Bệnh viện Chợ Rẩy, Bình 
Dân v.v... có anh là nội trú xuất 
sắc, xứng đáng là bậc thầy trong 
Y nghiệp, hứa hẹn một tương lai 
sáng lạng, thế mà cũng bị hy sinh 
tại trận địa mấy tháng sau khi đáo 
nhận đơn vị.

Sinh viên Quân y vào năm cuối 
được liên tục luân phiên gác xác 
các đàn anh tử trận trong năm 1965.

BS. Phạm Bá Lương ngã gục ở 
Bầu Bàng.

BS. Nguyễn Văn Nhứt tử thương 
khi đoàn xe di chuyển bị phục kích 
ở rừng cao su Dầu Tiếng.

Những vị 
bác sĩ 

Thiên thần 
Mũ đỏ

MĐ. BS. Trần Đoàn

50 năm, một nửa Thế kỷ của 
cuộc đời đã trôi qua từ khi tôi 

về đảm nhận chức vụ Y sĩ Trưởng 
TĐ2ND. Trí nhớ cũng phôi pha theo 
thời gian. Thế nhưng một chặng 
đường gần 6 năm đội chiếc Mũ đỏ 
vẫn là một dấu ấn khó quên, vì đó 
là một giai đoạn của tuổi thanh niên 
đầy nhựa sống, tích cực hăng hái 
đóng góp bàn tay bảo vệ Tự do cho 
Quê hương, vừa gian lao vừa hãnh 
diện.

Chiến tranh Quốc Gia - Cộng Sản 
từ năm 1965 bắt đầu sôi động dữ 
dội. Rối loạn chính trị miền Nam 
tạo cơ hội thuận tiện cho quân chính 
qui Bắc Việt dễ dàng xâm nhập khắp 
thôn ấp và các vùng ven Đô thị.

Sau 7 năm dùi mài kinh sử, chúng 
tôi là Sinh viên Quân y hay Dân y 
trưng tập đều được phân phối về các 
đơn vị chiến đấu hay các Bệnh viện 
Dã chiến để băng bó các vết thương 
của bom đạn.

Làm sao tránh khỏi lo âu và xúc 
động khi chỉ nội trong năm 1964 - 
65 mà đã có 7 Y sĩ hy sinh tại chiến 
trường.

BS. Đoàn Mạnh Hoạch ngã gục 
trước lằn đạn địch ở Quãng Ngãi 
1964.
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người lính Mũ Đỏ. Sau đó thì nguy 
hiểm bắt đầu rình rập. Saut đêm bị 
hũy bỏ vào phút chót vì tình hình 
an ninh bãi nhảy không cho phép, 
có người lính nhảy xuống bị mất 
tích không tìm ra dấu vết. “NHẢY 
DÙ - CỐ GẮNG” là một khẩu 
hiệu có mãnh lực xô chúng tôi ra 
phóng ra cửa máy bay sau tiếng 
hét “Go” của Huấn luyện viên, và 
là châm ngôn giúp chúng tôi vượt 
qua chặng đường hành quân vất vã, 
cực nhọc. "Nhảy Dù - Cố Gắng” 
gắn bó theo giúp chúng tôi suốt cả 
cuộc đời, nào là khi bị hành hạ xài 
xể trong trại tù Cộng sản, nào là khi 
gặp sóng gió, bão tố, ói mửa trong 
chiếc ghe nhỏ trên đường vượt biển 
tìm tự do, khi lao động chân tay để 
có tiền mua sách học lấy lại mảnh 
bằng hành nghề, khi đau ốm bệnh 
hoạn và cả khi tu tập chuyển hóa 
tâm linh.

BS. Lê Trọng Tín biệt phái về 
làm Y sĩ Trưởng TĐ1ND - Lê 
Văn Châu TĐ6ND - Đoàn Văn Bá 
về TĐ7ND - Trần Trọng Nghị về 
TĐ9ND và tôi về TĐ2ND.

TĐ2ND là 1 Tiểu đoàn tân lập 
đóng ở Bà Quẹo, sát nách phi 
trường Tân Sơn Nhứt, không xa 
cổng trại Hoàng Hoa Thám. Thế là 
tôi may mắn được ở ngay Saigon, 
sớm tối được về chăm sóc vợ đang 
mang bầu. Vợ tôi còn là Sinh viên 
trường Dược. Lương Y sĩ Nhảy dù 
phải gói gém lắm mới đủ sống.

Lần xuất quân thử thách đầu tiên 
của tôi vào cuối năm 1965 lại là với 
chức vụ Y sĩ Trưởng/ TĐ3ND thay 
thế BS. Nguyễn Đức Liên đi phép 
về hậu cứ. Trời Saigon 4 giờ sáng 
còn mờ sương, chiếc C123 rù máy 
xé tan bầu không khí tĩnh lặng, lạnh 
lùng cất cánh rồi đáp xuống phi 
trường Qui Nhơn sau hơn một giờ 
bay. Phi cơ há miệng đằng đuôi nhả 

Bệnh xá Nhảy dù 50 giường không 
làm chúng tôi sợ sệt mà còn cảm 
thấy một cái gì vinh quang khi trình 
diện thụ huấn Khóa 68 Nhảy dù vào 
tháng 8/ 1965 . Ba thằng bạn thân, 
không ai dám rủ ai vào nơi nguy 
hiểm, đều có mặt.Cổng trại Hoàng 
Hoa Thám thẳng tấp con đường 
tráng nhựa rợp bóng mát của hai 
hàng cây đưa đến các dãy doanh 
trại xây bằng gạch vững chắc sơn 
màu vàng, ngay ngắn sạch sẽ là con 
đường quen thuộc, thân thương của 
chúng tôi từ dạo ấy.

Bóng dáng các đàn anh đeo bằng 
"Nhảy dù điều khiển " như BS. Văn 
Văn Của, BS. Trần Tấn Phát... kích 
thích lòng tự ái liều lĩnh của chúng 
tôi trong niềm cảm phục kính nể. 

Chiếc Mũ Đỏ được đội lên đầu sau 
3 tuần Huấn luyện ướt đẫm mồ hôi, 
bò lết, hít đất, nhảy chuồng cu và 6 
Sauts nhảy dù ở Hốc Môn - Củ Chi. 
Cánh hoa dù T10 xuẹt mở rộng 
lộng gió tung bay mát rượi trong 
bầu trời trong xanh ôm trọn một 
phần của vũ trụ bao la là những 
giây phút thần tiên ngắn ngủi của 

Tướng Lê Văn Nghiêm, tức là nhà 
văn Trang Châu, còn có biệt danh 
là “Châu cá ngựa” vì anh có mặt 
tại trường đua Phú Thọ hằng tuần - 
Đoàn Văn Bá, tục gọi là“Bá điên” 
còn được gọi là “ I‘homme des 
situations difficiles” vì anh bạo ăn 
bạo nói, chỗ nào gặp khó khăn với 
cấp trên là có anh. Anh bị kẹt lại 
trận Mậu Thân ở Huế trong chuyến 
nghỉ phép về thăm nhà, được quân 
đội Mỹ giải cứu trong gang tấc, 
đưa anh về căn cứ MAC- V, giúp 
giải phẫu cứu mạng rất nhiều Quân 
nhân Mỹ bị trọng thương và được 
tuyên dương tưởng thưởng Huy 
chương Bronze Star Hoa Kỳ. Còn 
tôi, được các bạn gán cho biệt 
danh” Đoàn cái bướm” vì tôi viết 
bài "Thằng cu hay Cái bướm" 

đăng nhiều kỳ trong Đặc san Tình 
Thương của Sinh viên Y Khoa thời 
ấy.

Bảng hiệu “BỆNH XÁ ĐỖ 
VINH” nền trắng chữ đỏ mới 
toanh, còn ướt màu sơn treo trên 
khu nhà bằng gạch hai tầng của 
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lính trẻ khai bệnh lậu đái ra mủ vì 
không được hướng dẫn dùng bao 
cao su khi giao hợp với "chị em ta 
"phân trần : “Đời lính xa nhà mà 
Bác Sĩ". Tôi làm quen dần với các 
Sĩ quan bộ Chỉ huy và các Đại đội. 
Chuẩn úy Võ Văn Thu, nguyên là 
Y tá TĐ5ND vừa thụ huấn khóa Sĩ 
quan Thủ Đức trở về nắm giữ chức 
vụ Sĩ quan Hậu cứ, thường lui tới 
thăm hỏi và giúp đỡ trạm Y tế. Anh 
được ông TĐT, cũng xuất thân từ 
TĐ5ND, tin cậy thương mến và 
nâng đỡ vì tinh thần phục vụ đắc 
lực của anh. Chức vụ cuối cùng 

của anh là TDT/TĐYT/
SĐND với cấp bậc 
Trung tá. Nghe nói ngày 
di tản qua Mỹ, sống ở 
Washington State, giữa 
xứ lạ quê người, tinh thần 
anh bị suy giảm. Anh cạo 
gió cho con anh khi nó bị 
ho cảm. Mấy lằn vết đỏ 
sau lưng và trước ngực 
làm cho cô giáo nghi anh 
đánh đập ngược đãi trẻ 
con. Anh phản kháng khi 
Cảnh sát đến còng tay 
anh. Vì quá uất ức, anh 
treo cổ tự tử trong tù.

Đại úy Lê Quang Lưỡng, vừa 
mới được thăng chức Thiếu tá mấy 
tháng trước, nắm chức vụ TĐT/ 
TĐ2ND. Ông là người chiến binh 
mang nhiều thương tích và chiến 
tích, vào sinh ra tử biết bao nhiên 
lần với những chiến công như An 
Lộc, Mậu Thân, Hạ Lào v.v… oanh 
liệt vẽ vang. Tổng thống Nguyễn 
Văn Thiệu gắn cấp bậc Chuẩn 
tướng và bổ nhiệm ông nắm chức 
vụ Tư Lệnh/SĐND vào năm 1973 
(?)

Ngày đoàn quân xa trên 30 chiếc 
chở Tiểu đoàn tân lập về Trung tâm 
huấn luyện Vạn Kiếp Bà Rịa để thụ 
huấn, chưa kịp ra tới đầu xa lộ Biên 
Hòa thì xui xẻo gặp lúc Cộng sản 

Chuẩn uý Lê Hồng, xuất thân từ 
Hạ sĩ quan, là sĩ quan Ban 3 tiểu 
đoàn sau khi thụ huấn xong khóa 
sĩ quan đặc biệt về. Người anh nhỏ 
con nhưng giọng nói Quảng Trị 
rõ ràng chắc nịch qua máy truyền 
tin vang to suốt cả ngày đêm để 
điều động các Đại đội đang lục 
soát quanh vùng. Là người lính 
chăm chỉ, gan dạ và khuôn phép, 
anh leo dần lên đến chức vụ TĐT/ 
TĐ1ND rồi Trung tá Lữ đoàn phó 
khi tàn cuộc chiến. Tôi cảm phục 
sự nhẩn nhục của anh khi thấy 
anh bất chấp nặng nhọc lao động 

khuân vác trong một tiệm tạp hóa 
vùng Arlington, VA để sinh sống 
và nuôi ý chí cương quyết về giải 
phóng Quê hương thoát khỏi gông 
cùm Cộng sản. Ước nguyện không 
thành, anh bỏ xác tại vùng biên 
giới Việt Lào trong niềm thương 
tiếc khôn cùng.

Trạm Y tế TĐ2ND nằm trong 
một gian nhà tiền chế của doanh 
trại, mái tồn nền đất. Y tá Trưởng, 
thựơng sĩ “Hưng mù”, đeo kính 
cận dầy cộm, có nhiều kinh nghiệm 
từ hồi còn là Y tá trong quân đội 
Pháp, tháo vát và khéo xã giao, 
giúp tôi và đội Y tá trên dưới 20 
người dọn dẹp phòng ốc, sắp đặt 
dụng cụ thuốc men. Vài ba anh 

ra hơn trăm Binh sĩ súng đạn đầy 
mình sẵn sàng ra bổ sung cho chiến 
trường Tam Quan, Bồng Sơn. Phi 
đội Trực thăng tiếp tới gắp chúng 
tôi đưa thẳng vào chiến địa còn hôi 
tanh mùi máu và thuốc súng, bay sà 
sát rừng dừa xơ xác ngã nghiên cháy 
xám. Y sĩ Trưởng Thiếu Tá Hoàng 
Cơ Lân dẫn tôi vào chào Tướng 
Tư Lệnh Dư Quốc Đống trong một 
căn lều. Ông đang ở trần, mặc quần 
xà lỏn, đen đui đủi, vây quanh bởi 
các Sĩ quan của Bộ chỉ Huy, mồ 
hôi nhễ nhại. BS. Liên đón tôi về 
trạm cứu thương TĐ3ND tạm trú 
dưới một mái nhà tôn 
đầy dấu đạn. Các Y tá 
còn bận rộn thu dọn 
y cụ vì công việc tản 
thương vừa mới được 
hoàn tất tối hôm qua. 
Thiếu tá Hưng TĐT 
nước da rạm nắng 
có vẽ âu lo. Đại úy 
TĐP Trần Quốc Lịch 
người cao to, đầu trọc 
lóc trông rất "ngầu", 
sau này ông lên đến 
cấp Tướng chỉ huy Sư 
đoàn. Hằng ngày tôi 
làm dân sự vụ, khám 
bệnh, phát thuốc, chăm sóc ngay 
cả các bà đang có bầu mà tác giả 
không ai khác là những du kích địa 
phương. Lòng nhân đạo của người 
Y sĩ không phân biệt bạn hay thù. 
Tôi thương người dân, tôi thương 
những trẻ em lớn lên ở vùng đất mất 
an ninh này, không biết đâu mà lựa 
chọn. Tôi thông cảm nổi khổ của họ 
khi sinh sống trong vùng xôi đậu.

Đồi 10, một ngọn đồi nổi tiếng 
khó tiến chiếm vì Cộng quân đào 
hầm địa đạo từ chân đồi lên đến 
đỉnh đồi và đặt thượng liên nhắm 
bắn vào trực thăng bao vùng xạ kích 
yểm trợ - Một ngọn đồi đẫm máu 
được ghi vào Chiến sử.
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SĐND ?, tôi đắn đo suy nghĩ.

Về trạm dưỡng quân ở Đông 
Hà, tôi gặp BS Vũ khắc Niệm, Y 
Sĩ trưởng TD8 ND. Hai anh em rủ 
nhau đi uống bia cho đỡ thèm khát 
dưới cái nắng nóng gay gắt của 
miền Trung. Một chai bia cao hiệu 
con cọp ướp lạnh giá 50 đồng. Tôi 
lục lọi mãi hết trong các túi bộ đồ 
trận lôi ra đếm được 49 đồng. BS 
Niệm cho tôi thêm 1 đồng.

Tiếng nổ của cây súng AK nghe 
có phần chát chúa và khiếp đãm 
hơn cây súng Carbine M1, M2, cổ 
lổ sĩ hay bị kẹt đạn. Trung Cộng và 
Liên Sô âm thầm trang bị cho Bắc 
Việt vũ khí ngày càng tối tân hơn. 
Đến cuối năm 1966, khi đóng quân 
ở làng An Hòa ngoài thành phố 
Huế, TĐ2ND mới được Ngũ Giác 
Đài phê chuẩn viện trợ súng AR-
15, AR-16 thay thế.

Hạnh phúc của người lính trận 
lội bộ dài ngày khi được về dưỡng 
quân vùng khá an ninh rất đơn giản 
là tháo được đôi giày trận và đôi 
vớ hâm hẩm hôi thối, chùi được 
các ngón chân mốc meo, rữa được 
bộ sinh dục bầy nhầy và lắm khi là 
móc được cục phân cứng như đá ra 
khỏi hậu môn vì ăn thiếu rau, uống 
thiếu nước, không có thì giờ đi 
đại tiện. Lính Nhảy dù bị bệnh trĩ 
nhiều là vì nguyên do như thế. Bộ 
đồ trận tanh tanh mồ hôi và dơ bẩn 
giặt phơi chưa kịp ráo thì có lệnh di 
chuyển. Một tuần phát lương khô 
gạo sấy chất vào balô. Tình báo 
cho biết địch vượt sông Bến Hải 
xâm nhập vào phía nam vùng phi 
quân sự. Tiểu đoàn lại được trực 
thăng vận đổ quân xuống sát hàng 
rào Mc Manara. Xa xa về phía tây, 
bụi khói bay ngút trời do B 52 rải 
bom ầm ầm nghe ghê rợn. Cả tiểu 
đoàn di chuyển đội hình hàng một 
xuyên rừng rậm đầy gai góc theo 

ngột ngạt. Đến thành phố Quảng 
Trị, tôi bị choáng váng, ngộp thở 
vì ngọn gió Lào độc địa thổi về. 
Hôm sau, trực thăng vận thả Tiểu 
đoàn xuống các ngọn đồi trống 
vùng Cùa, những ngọn đồi mọc 
đầy những bụi hoa sim tím. Những 
cánh hoa còn ướt sương mai long 
lánh trong nắng sớm. Tôi ngắt hoa 
ép vào quyển nhật ký hành quân 
và thầm đọc bài thơ “Những đồi 
hoa sim tím” của Thi sĩ Hữu Loan, 
mong rằng ngày tôi về vẫn còn gặp 
nàng…

Toán Tiền sát báo cáo bắt được 
một cán binh Việt cộng đang ngơ 
ngác cầm bản đồ và ống nhòm 
quan sát trận địa. Khai thác cho 
biết Tiểu đoàn Cộng sản đang trên 
đường xâm nhập. Chiều về, Tiểu 
đoàn di chuyển ra khỏi làng và 
đóng quân trên dãy đồi cao thấp 
nối tiếp thoai thoải. Chập tối, Ban 3 
Tiểu đoàn báo cáo mất liên lạc với 
Tiểu đội nằm lại phục kích trong 
làng. Tôi duổi chân nằm thẳng trên 
cỏ, đếm sao nhấp nhánh trên trời 
và thiếp đi, rã rời chân tay. Thình 
lình nữa khuya, địch nổ sung ồ ạt la 
hét : “Hàng sống, chống chết” bò 
lên tấn công. Giao tranh cận chiến 
ác liệt. May thay cây thượng liên 
của chúng đặt trên đồi cao hướng 
về Bộ Chỉ huy và Toán quân y kế 
cận chưa kịp khai hỏa thì bị binh sĩ 
Nhảy dù tiêu diệt. Phi cơ phản lực 
liên tiếp thả bom Napalm vào khu 
rừng dưới đồi. Xác địch banh thây 
cách chổ tôi nằm không quá 50 
thước. Băng bó, tản thương không 
ngừng tay.

Ngay tối hôm đó, đài Cộng sản 
oan oan nêu thành tích là đã giết 
được 15 lính ngụy Dù, một con số 
chính xác mà Ban 3 Tiểu đoàn vừa 
mới báo cáo thiệt hại về Sư Đoàn 
buổi sáng sớm. Phải chăng có nội 
tuyến nằm ngay trong trong BTL/ 

pháo kích vào thành phố Saigon. 
Vài ba quả nổ tung toé rớt ngay trên 
đường Phan Thanh Giản giữa lúc 
dân chúng tấp nập đi làm buổi sáng. 
Cảnh tượng hổn độn và hoảng hốt 
vì mọi người hối hả chạy tìm chổ 
ẩn núp sau mấy gốc cây. Đoản xe bị 
khựng lại, mãi hơn giờ sau mới tiếp 
tục lộ trình về đến nơi đến chốn an 
toàn.

Sau 3 tháng huấn luyện, Tiểu đoàn 
được chuyển về đóng quân ở vòng 
đai Saigon, vùng Tân Quí, Hóc 
Môn, Bà Điểm.

Tiểu Đoàn phó, Đại úy Trần Kim 
Thạch, nhỏ con, bị thương ở háng 
nên khó khăn khi ngồi vệ sinh. Ông 
xuất thân từ Hạ sĩ quan của Nhảy dù 
Pháp, vui tính, lanh lẹ và can đảm. 
Một buổi chiều, trời chạng vạng tối, 
tôi thấy ông hối hả cười vang chạy 
bộ thình thịch về Bộ Chỉ huy với 
hai người lính cận vệ, trên vai mổi 
người còn mang thêm một khẩu AK. 
Tiểu đoàn phó mà chịu chơi nằm lại 
phục kích bên bờ lau sậy sau khi cả 
Tiểu đoàn tảo thanh lùng địch đã rút 
trở về. Hai năm sau ông nắm chức 
vụ TĐT /TĐ2ND ghi thêm nhiều 
chiến công oanh liệt cho Tiểu đoàn. 
TĐ2ND đã đủ lớn mạnh để chuyển 
vận ra vùng địa đầu giới tuyến.

Ngày quân xa chở Tiểu đoàn từ 
Huế ra Quảng Trị, một đoạn đường 
dài hơn cả cây số khi gần đến làng 
Mỹ Chánh, bị cày nát và còn nóng 
hổi vết tích bom đạn đầy mảnh vụn 
của xe bị cháy đen hòa với máu 
đỏ. Ruộng lúá hai bên xơ xác tơi 
bời ngã nghiêng, dấu vết của TĐ2 
TQLC bị phục kích mới ngày hôm 
qua. Thiếu tá TDT/ TĐ2 Trâu Điên 
Lê Hằng Minh hy sinh ngay từ phút 
đầu. Đoàn quân xa dè dặt, thận 
trọng chậm rãi di chuyển trong tư 
thế sẳn sàng chiến đấu. Không khí 
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lên trong lúc chúng tôi còn lơ lửng 
trên trời trong buổi sáng sớm như 
trong phim “The longest day” khi 
quân đồng minh nhảy dù xuống 
Normandie. Chạm súng lẻ tẻ với 
du kích, địch tránh né rút vào rừng 
tràm. Vũng nước nào cũng có tôm 
có cá giúp cho chúng tôi có thêm 
thực phẩm tươi bồi dưỡng.

Tổ chức SĐ Nhảy dù từ năm 1966 
đã nâng cấp số từ Liên đoàn thành 
Sư đoàn. Đại đội Quân y Nhảy dù 
thành Tiểu đoàn Quân y Nhảy dù. 
Bệnh xá Đỗ Vinh 50 giường thành 
Bệnh viện Đỗ Vinh 100 giường. 
Pháo binh, Truyền tin… nâng quân 
số từ Đại đội lên Tiểu đoàn. Chiến 
đoàn đổi thành Lữ Đoàn gồm ít ra 
là 3 tiểu đoàn khi hành quân cho 
kịp với leo thang chiến tranh ngày 
càng khốc liệt.

Lữ đoàn 3 ND của Trung tá 
Nguyễn Khoa Nam đóng gần Bộ chỉ 
huy TĐ 2 ND ở vùng Tân Quí. Các 
Đại đội phân chia đóng ở các Thôn 
ấp chung quanh. Tình báo cho hay 
Tiểu đoàn đặc công Cộng sản mò 
về sát vòng đai Saigon, thuộc xã 
Vĩnh Hạnh, Vĩnh Lộc. Lịnh hành 
quân lục soát ban ra. Trung đội tiền 
phong do Trung đội Trưởng Trần 
Công Thọ vừa ra trường khóa 20 
Võ Bị Đà Lạt chạm súng. Cả Tiểu 
đoàn tiến lên tốc chiến tốc thắng 
đẩy địch bỏ chạy rút vào vùng kinh 
lạch Đức hòa, Đức Huệ để lại gần 
100 xác và súng ống đủ loại. Thiếu 
úy Trần Công Thọ bị ngay một viên 
đạn giữa đỉnh trán, chết ngọt lịm 
không kịp trăn trối, nằm cách chỗ 
tôi không quá 20 thước. Tôi đưa 
tay vuốt mắt anh, không thấy chảy 
máu, mặt anh còn tươi tắn như thiên 
thần ngủ quên. Nhạc phẩm “Tạ từ 
trong đêm” của Nhạc sĩ Trần Thiện 
Thanh viết lên để riêng tặng anh. 
BS. Bùi Thế Cầu, nguyên Thiếu 

khẩu súng lục chỉ huy, một bên kia 
đeo một bi đông rượu đế, đưòng 
đường một đấng. Bác Sĩ Hà tục 
gọi là “Hà chảy”, người ông dong 
dõng cao, Y sĩ trưởng TĐ8ND vừa 
đi vừa ôm bàn tay bị thương vừa 
chửi thề : “ Địt mẹ, tao có muốn về 
Nhảy dù đâu mà bị thương như thế 
này”. BS. “Hà chảy” là dân y trưng 
tập, học cùng lớp với tôi, chưa kịp 
bổ đi đơn vị nào khi ra trường thì 
lại miễn cưỡng bị trưng dụng tạm 
thời vì Nhảy dù thiếu Y sĩ. Y tá 
xuôi ngược chăm sóc thương binh, 
trực thăng liên tiếp đáp xuống tản 
thương.

Mỗi lần hành quân 2-3 tháng về 
hậu cứ là là quân số Tiểu đoàn hao 
hụt hơn phân nữa. Tiểu đoàn Vương 
Mộng Hồng - Khối Bổ Sung phân 
phối về Tiểu đoàn nhiều tân binh 
chưa kịp hoàn tất xong khóa Nhảy 
dù.

Vùng I, vùng giới tuyến sùng sục 
dầu sôi lửa bỏng. Hành quân bấy 
giờ không còn là cấp Tiểu đoàn lẻ 
tẻ mà là Chiến đoàn gồm 2-3 Tiểu 
đoàn che chở yễm trợ cho nhau. 
Hành quân với thiết vận xa của 
Việt Nam Cộng Hòa hay với chiến 
xa lội nước của Hạm Đội 7 Hoa Kỳ 
tăng cường thường dễ dàng hơn khi 
tiến chiếm mục tiêu và ít bị thiệt 
hại.

Cuộc hành quân "Nhảy dù trận" 
của TĐ2ND xuống đồng bằng sông 
Cửu Long vào giữa năm 1966 có 
lẽ là Saut nhảy xuống trận địa cuối 
cùng của binh chủng Nhảy dù vì 
sau đó trực thăng là phương tiện 
đổ quân nhanh chóng và ít nguy 
hiểm. Cả một rừng chiếc “Nấm” 
úp xuống khoảng ruộng nước bao 
la. Tôi xếp dù an toàn gom vào một 
chỗ với Đại đội 20 rồi tiếp tục bì 
bỏm tiến theo đoàn quân. Vì bất 
ngờ nên địch quân không kịp bắn 

bước chân của khinh binh đi trước 
phát quang. Chim chóc và côn trùng 
vắng tiếng hót. Cái im lặng khá 
rùng rợn khi dừng chân ngủ đêm. 
Thằng Y tá tên Dân thân cận của tôi 
sửa soạn đào hầm cá nhân cho “ông 
thầy”. Một nhát xẻn nhấn xuống là 
một ánh lửa nhé lên vì chạm vào 
đất đầy sỏi đá. Tôi không đành 
thấy nó hì hục cực nhọc nên ngăn 
nó dừng tay, chấp nhận số mạng rủi 
ro. Chiếc võng treo thấp đu đưa ru 
tôi vào giấc ngủ đầy mộng mị chết 
chóc. Vào khoảng 2 giờ sáng, địch 
pháo kích hàng loạt súng cối, tung 
tóe sấm sét vào vùng đóng quân. 
Một quả 60 ly chớp nổ cách chiếc 
võng khoãng 10 thước, hất tôi lăn 
ngã xuống đất. Tôi cảm thấy đau 
rát nơi hai mông, đưa tay sờ vào 
thì đỏ ướt máu. Tôi đã bị thương 
nhưng biết mình còn sống. Giọng 
ông TĐT vang lớn giữa những tiếng 
pháo kỉch còn nổ vang :

- Bác Sĩ, Bác Sĩ, tôi bị thương”.

Tôi do dự định chạy đến nhưng 
thằng Y tá cận vệ thấy nguy hiểm 
níu tôi lại và trả lời lớn :

- Thưa Thiếu tá, BS cũng bị 
thương”.

Đại đội Trưởng Thạch Văn Thịnh 
xui xẻo bị một quả rơi đúng chổ 
ông nằm. Doanh trại từ đó mang tên 
của người Đại đội Trưởng đầu tiên 
của TĐ2ND bị tử trận. Trung đội 
trửơng Trần Công Hạnh dẫn Trung 
đội ngang Bộ chỉ huy và tiến về 
phía địch, nơi đặt pháo. Chiến đoàn 
Trưởng Đào Trọng Hùng la hét điều 
quân. Ông nổi tiếng là người chỉ 
huy can đảm không bao giờ khom 
lưng tránh né đạn khi lâm trận mà 
đạn biết tránh né ông. Chiếc khăn 
đỏ quấn quanh cổ được xem như 
là bùa hộ mạng. Một bên lưng đeo 
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theo trực thăng tản thương từ Quân 
Y viện Nguyễn Tri Phương đáp 
xuống trận địa khi chiến trường đã 
thu dọn xong buổi sáng. Một chiến 
thắng quân địch sát nách thành phố 
Huế làm chấn động người dân thị 
thành. Chiến thắng nào mà không 
đổi lại bằng xương máu.

Viết đến đây lòng tôi bổng chùng 
vì xúc động. Những khuôn mặt 
người lính thân thương đó hiện 
rõ trong ký ức của tôi. Họ nằm 
xuống vì vết đạn vào đầu, vào tim, 
vào phổi nằm la liệt trước mặt tôi. 
Người Y sĩ Tiểu đoàn hoàn toàn bất 
lực trước những vết thương không 
có phương tiện cứu chữa. Tôi xin 
cầu nguyện cho các anh an giấc 
ngàn thu và không hận thù. Chúng 
ta đều chia sẻ một đau thương 
chung của vận nước nổi trôi.

Tôi bàn giao toán Y tá cho BS. 
Trần Lâm Cao làm tân Y sĩ trưởng 
TĐ2ND vì đáo hạn nhiệm kỳ 2 
năm phục vụ Tiểu đoàn.

Tôi được thăng cấp Đại úy và 
nhận nhiệm vụ mới là Y sĩ trưởng 
Đại đội 3/ QYND, thường đóng 
chung với Bộ chỉ huy Lữ đoàn 3 
ND của Trung tá Nguyễn Khoa 
Nam khi đi hành quân. Sau này 
ông là Tướng Tư lệnh vùng 4 và 
tuẫn tiết không chịu đầu hàng địch. 
Danh thơm của ông ấy còn vang 
mãi trong hậu thế.

Tin dữ từ mặt trận đưa về. BS. 
Nghiêm sĩ Tuấn học cùng lớp, là 
BS dân y trưng tập, tình nguyện về 
TĐ6ND, cũng chỉ còn một tháng 
nữa là mãn nhiệm kỳ phục vụ cấp 
Tiểu đoàn bị tử trận tại Khe Sanh 
khi đang săn sóc thương binh. Anh 
đã 2 lần bị thương, một ở Dakto, 
một ở Cao Lãnh. BS. Lê Hữu Sanh, 
bạn cùng khóa, người thường được 
chọn cầm cờ đi hàng đầu trong các 

tại chỗ.

Vùng I Chiến thuật lại khẩn điện 
về Bộ Tổng Tham Mưu cầu viện 
các Binh chủng tổng trừ bị như 
Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến. 
Dân chúng vùng Huế, Quảng Trị, 
Đông Hà an tâm khi có sự hiện diện 
của các Binh chủng này. Tổng trừ 
bị gì mà ăn dầm ở dề tháng này qua 
tháng nọ giống như là Địa Phương 
Quân.

TĐ2ND trở lại Huế, hành quân 
lần này có Trung đội Thiết giáp 
M 113 yểm trợ. Những "Con cua 
khổng lồ " dàn hàng ngang dậm 
chân trước một địa thế nghi ngờ. 
Trung đội khinh binh tiến sát vào 
hàng rào tre cao vút dày đặc của 
làng Đông Xuyên - Mỹ Xá, quận 
Quãng Điền. Im lặng đến ngộp thở. 
Chưa thấy động tĩnh thế nào cả. 
Bộ chỉ huy Tiểu đoàn dè dặt từng 
bước. Đợi đến khi thấy các cần câu 
của máy truyền tin PRC 25 của Bộ 
Chỉ huy gần kề thì địch khai hỏa. 
Thiết giáp đã dàn hàng ngang rồi 
ầm ầm nhào tới khạc đạn đại liên 
xối xả vào mục tiêu. Lính Nhảy dù 
xung phong như sóng vỡ bờ. Lựu 
đạn thi nhau ném vào các hầm hố 
mới thanh toán được các ổ thượng 
liên mà xạ thủ bị còng chân tử thủ 
với nhau. Lựa đến khi trời tối địch 
nương theo kinh rạch để mà chém 
vè, rút sâu vào làng. Nhiều xác địch 
và vết máu để lại trên đường tháo 
chạy. Các binh sĩ mang máy theo 
Bộ chỉ huy bị thiệt hại tính mạng 
khá nặng. Ông Tiểu đoàn trưởng 
vẫn bình tỉnh điều quân. Thiết giáp 
không bị hư hại chiếc nào cả. Trực 
thăng rọi đèn tải thương trong đêm 
tối. Mồ mã quanh bờ làng là nơi 
che chở cho chúng tôi gối đầu qua 
đêm.

BS. Trần Lâm Cao tháp tùng 
các Sĩ quan Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 

tá Y sĩ trưởng TĐ5ND đang nắm 
giữ chức vụ Tỉnh trưởng tỉnh Gia 
Định cùng giới chức Hành chánh 
dân sự cao cấp và báo chí tháp tùng 
trực thăng xuống ngay trận địa để 
chứng kiến tận mắt và tán dương. 
Danh tiếng TĐ2ND nổi như cồn 
trên trang đầu các tờ báo Saigon. 
Đại đội 23 tập hợp nhiều Trung đội 
trưởng họ "TRẦN "trẻ trung, gan 
dạ, thương mến nhau như anh em 
ruột thịt. Một Trần Công Thọ đã rơi 
rụng. Một Trần Duy Phước cũng 
rụng rơi năm sau đó, còn lại Trần 
Công Hạnh leo dần đến chức vụ 
Tiểu đoàn trưởng TĐ2ND. Đại đội 
trưởng Trần Công Danh rời Tiểu 
đoàn chuyển hoán về đơn vị khác - 
Đại đội trưởng Phạm Kim Bằng bị 
thương hư một mắt - Đại đội trưởng 
Trần Như Tăng bị thương gãy chân 
- Đại đội trưởng Nguyễn Văn Được 
giã từ vũ khí ở vòng đai Saigon. 
Ngày tiễn anh ra mộ huyệt có 3 bà 
mặc áo quần đen dài chít khăn tang 
trắng sụt sùi sau quan tài - Đại đội 
trưởng Lê Văn Mạnh Đại đội 20 
lên cầm chỉ huy TĐ2ND một thời 
gian. Toán Y tá của tôi gần 2 năm 
trời không ai bị hy sinh trừ một vài 
bị thương nhẹ. Tôi khâm phục tinh 
thần gan dạ của Y tá Nhảy dù, luôn 
luôn xông vào tuyến đầu ngay dưới 
lằn đạn địch để băng bó vết thương 
cho đồng đội. Y tá trưởng Thượng 
sĩ Hưng “Mù” được Y tá trưởng 
Trung sĩ nhất Be về thay thế. Anh Y 
tá trưởng mới này cũng thuộc loại 
“chì” không kém.

Hành quân vùng Củ Chi - Hậu 
Nghiã thường bị mìn bẫy nguy 
hiểm. Một một chiếc Chinook chở 
gần cả Đại đội bay sà sà sát mặt 
đất để tránh khỏi bị bắn tỉa khi đổ 
quân. Thế mà xui thay, viên Đại 
úy Cố vấn Mỹ mới về Tiểu đoàn, 
ngồi cạnh ông Tiểu đoàn trưởng là 
người duy nhất bị trúng một viên 
đạn bắn lên xuyên qua, chết ngay 
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Đại tá Hoàng Cơ Lân, người anh cả 
nghiêm minh và vui tươi, Y sĩ Đại 
tá Bùi Thiều, con người tài hoa và 
là người điều hành xây dựng Bệnh 
viện địa đạo ngay trong căn cứ Khe 
Sanh mà báo chí Mỹ khen phục.

Bốn chữ “Giữ Đời Cho Nhau” 
của BS. Lê quang Tiến nhắn trong 
Đặc San 70 để thực hiện số báo đặc 
biệt về QYND/ SĐND làm sống 
dậy trong tôi những năm tháng đùa 
với tử thần.

Có nếm mùi cực khổ, tù đày rồi 
mới thấy Độc lập - Tự Do là quí. 
Có lâm vào cảnh đói rách, nguy 
hiểm rồi mới thấy tình Huynh Đệ 
Chi Binh là quí.

Xin nói thêm vài lời nữa là nếu 
không đọc quyển “ Y Sĩ Tiền 
Tuyến” của Trang Châu, không 
đọc bài viết của Phan Nhật Nam, 
của Trương Đăng Sĩ trong Đặc San 
Mũ Đỏ - 70 thì e cũng khó ngồi 
mài miệt cả tuần để viết nên những 
trang giấy này.

Mũ Đỏ Trần Đoàn. 
Y sĩ Trưởng TĐ2ND.

Trước tôi, BS. Võ Đạm là một 
trong 3 Sĩ quan thuộc Bộ chỉ huy 
TĐ7ND còn sống sót trong trận 
Đồng Xoài.

Sau tôi, BS. Tô Phạm Liệu, ông 
BS cầm súng như dân tác chiến, 
cũng là 1 trong 3 Sĩ quan thuộc Bộ 
Chỉ huy còn sống sót ở ngọn đồi 
Charlie, ngọn đồi đẫm máu chôn 
xác TĐT/ TĐ11ND Nguyễn Đình 
Bảo.

BS. Đường Thiện Đồng sống sót 
trận Hạ Lào, hốc hác lội bộ về thấu 
tiền trạm.

BS. Vũ Văn Quynh, BS. Nguyễn 
Văn Thường, v.v… trốn tù cải tạo 
bị xử bắn,... và còn, còn rất nhiều 
nữa mà người Y sĩ Nhảy dù đã chia 
sẻ.

Tôi xin thán phục tinh thần Nhảy 
dù bền bĩ của các BS Mũ đỏ Trần 
Văn Tính, Phạm Gia Cổn, Lê 
Quang Tiến…nắm giữ chức vụ 
Chủ tịch BCH/ TƯ/ GĐMĐVN 
/ Hải Ngoại để nối vòng tay lớn, 
tương thân, tương trợ.

Tôi không thấy ngượng ngùng 
khi BS Mũ xanh Trần Xuân Dũng 
ca tụng các Y sĩ Nhảy Dù, Y sĩ 
TQLC là "Những Hiệp sĩ của thời 
đại, những Đường Sơn Đại Huynh 
trên tiền tuyến lửa."

Tôi không quên cám ơn các Chi 
Hội trưởng GĐMĐ vùng Hoa 
Thịnh Đốn như anh Nguyễn Văn 
Mùi, Lý Thanh Phi… thường nhắc 
tôi tham dự buổi cơm cuối năm của 
Gia Đình Mũ đỏ tổ chức để góp 
chút tình gửi về cho Thương Phế 
Binh Nhảy dù còn ở quê nhà.

Tôi cũng không thể nào quên 
nhắc đến tên các đàn anh như Y sĩ 

cuộc diễn hành của trường Quân y 
vì dáng anh cao lớn, tử trận khi anh 
đang làm Y sĩ trưởng một Tiểu đoàn 
TQLC.

Cuối năm 1970, tôi giữ chức vụ 
Y sĩ trưởng Bệnh viện Đỗ Vinh / 
SĐND và được thăng cấp Thiếu tá.

Khoảng tháng 3/1971, tôi đang 
thụ huấn tại Bệnh viện Brooks 
Hospital, thành phố San Antonio, 
Texas thì nhận được tin nhiều Y tá 
/ TĐ2ND hy sinh tại mặt trận Hạ 
Lào. Lòng tôi quặn thắt.

Tôi rời Binh chủng Nhảy dù về 
phục vụ tại Quân Y viện Nha Trang 
để được gần gia đình. Chiếc Mũ đỏ 
và bộ hoa dù vẫn còn quyến luyến 
cho đến khi tôi giải ngũ vì đắc cử 
Nghị viên Thành phố Nha Trang 
năm 1974.

Viết những dòng kỷ niệm của nửa 
thế kỷ trước không sao tránh khỏi 
thiếu sót và nhầm lẫn, rất mong các 
bạn đọc đính chính và thông cảm.

Tôi xin nghiêng mình tưởng niệm 
những Quân nhân Binh chủng Nhảy 
dù đã nằm xuống, những người lính 
chỉ biết tiến không lùi dù trước hỏa 
lực mạnh của địch quân.

Tôi xin cảm phục và tưởng niệm 
người lính Chiến sĩ Vô danh của 
Nhảy dù bắn súng vào họng tự sát 
khi miệng còn nhai cơm sáng 30 
tháng 4 tại hẻm tôi ở 147/8 Trần 
Quốc Toản, một hình ảnh hào hùng 
không thể quên.

Tiếp nối làm Y sĩ trưởng TĐ2 ND 
là BS. Vương Bình Dzương, BS. 
Bùi Văn Đạt, BS. Tôn Thất Sơn, 
BS. LêMinh Tâm, BS. Nguyễn Đức 
Mạnh, BS Nguyễn Kiêm, các anh 
hứng pháo Cộng sản sau này còn dữ 
dội hơn tôi nhiều.

Lời Hay Ý Đẹp 

Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì 
cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì 
cho Tổ Quốc hôm nay
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Hình ảnh các buổi lễ 
Thượng Kỳ & Tưởng Niệm 
Quốc Hận 30 tháng 4
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Hình ảnh các 
buổi lễ Thượng 
Kỳ & Tưởng 
Niệm Quốc Hận 
30 tháng 4
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Một lần 
Chào cuối cùng 

trong đời 
Quân ngũ

 

Trương Quang Chung

 

 

Sau 30.4.1975, người Việt tản mác trên khắp thế 
giới để tỵ nạn cộng sản. Trên Sách Vở, Báo Chí, 

Hồi Ký, Bút Ký, trên Ðài Truyền Thanh, Truyền Hình, 
trong các Ðại Nhạc Hội, những lúc Hội Họp các Ðoàn 
Thể chính trị hay các Tổ Chức khác, trong lúc ngồi nói 
chuyện quá khứ với nhau, đôi lúc cũng nhắc đến cái 
chết của những vị Tướng lãnh hay các Sĩ Quan cao cấp 
khác trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Những cái 
chết đó phải được vinh danh một cách trang trọng xứng 
đáng, phải được ghi vào Lịch Sử để con cháu chúng ta 
sau này biết đến sự tuẫn tiết của cha anh họ.

Với tinh thần đó, tôi muốn viết lên sự tuẫn tiết của 
Trung Sĩ I Nguyễn Thoảng cùng vợ con ngày 29.3.1975 
tại Ðà Nẵng.

***

Tám giờ sáng ngày 28.3.1975, Tiểu Ðoàn tôi được 
lệnh rút về tuyến “vàng” phòng thủ, giữ phía Tây Nam 
của Bộ Tư Lệnh Quân Ðoàn I và bảo vệ Pháo Ðội 105 
ly của Sư Ðoàn 3. Mở bản đồ thì biết đó là Trục Lộ 
14C từ Quận Ðiện Bàn đi Ðại Lộc, Thượng Ðức thuộc 
Tỉnh Quảng Nam. Tiểu Ðoàn chịu trách nhiệm từ Tháp 
Bằng An đến Phong Thử (khoảng 2 km). Tiểu Ðoàn di 
chuyển đến địa điểm lúc 10 giờ sáng, đã thấy vài khẩu 
đại bác 105 ly đã có sẵn ở các ruộng khô cách Tỉnh Lộ 
14C khoảng 50 mét.

Sau khi liên lạc với vị Pháo Ðội Trưởng để bàn hoạch 

phương thức bảo vệ Pháo Ðội, tôi ra lệnh, giao nhiệm 
vụ, chỉ định vị trí cho từng Ðại Ðội. Bộ Chỉ Huy của 
Tiểu Ðoàn ở gần Pháo Ðội. Khoảng 12 giờ trưa hôm 
đó, vị Ðại Úy Pháo Ðội Trưởng báo cho tôi biết là họ 
được lệnh rút lui sau. Tôi không thắc mắc vì Pháo Binh 
luôn luôn ở sau để yểm trợ. Tuy nhiên, tôi ra lệnh cho 
Ðại Úy Quý, Trưởng Ban 3 của tôi gọi về Tiểu Khu hỏi 
xem chúng tôi có theo họ để bảo vệ súng không?

Hai giờ 30 chiều hôm đó Sĩ Quan Ban 3 của tôi báo 
cho tôi biết là Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu đã thông báo là 
dời về Non Nước.

Lúc này, tôi có phần bi quan vì theo dõi tin tức qua 
máy trên các tần số của các Ðơn Vị ở Vùng I mà chúng 
tôi có trong đặc lệnh truyền tin.

Bốn giờ chiều, tôi hoàn toàn không liên lạc được với 
Liên Ðoàn 911 do Trung Tá Lê Văn Thành Chỉ Huy mà 
Tiểu Ðoàn tôi trực thuộc. Tiểu khu cũng biệt vô âm tín. 

Tôi gọi về Trung Tâm Hành Quân của Quân Ðoàn I 
cũng như của Sư Ðoàn 3, họ quá bận rộn với nhiều Ðơn 
Vị nên khó chen vào được.

Tôi mời các Ðại Ðội Trưởng và Sĩ Quan Tham Mưu 
đến cho biết tình hình và bàn kế hoạch. Bây giờ tôi 
không còn ai Chỉ Huy nữa nên tôi quyết định rút Tiểu 
Ðoàn về Hội An để vào Tiểu Khu xem sự việc đồng 
thời đó là con đường tương đối an toàn và gần nhất để 
ra Ðà Nẵng.

Ðơn Vị ra Quốc Lộ 1 thì dân, lính họ chạy về Ðà 
Nẵng quá sức tưởng tượng. Họ đang chạy giặc. Tình 
hình quá bi đát, một thoáng suy nghĩ trong đầu, tôi ra 
lệnh tất cả dừng lại ở trong Làng cách Quốc Lộ 100 
mét, chờ lệnh tôi vì tôi sợ Lính ra đây thấy cảnh đó thì 
bỏ Ðơn Vị về lo cho gia đình.

Tôi tiến sát Quốc Lộ 1 để xem tình hình thì gặp Trung 
Tá Nguyễn Tối Lạc, Quận Trưởng Ðức Dục. Ông ta cho 
biết tất cả các Chi Khu của Quảng Nam đều bỏ cả rồi, 
Tiểu Khu thì về Ðà Nẵng không liên lạc được. Ông ta 
còn cho biết thêm là Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh, 
Tư Lệnh Sư Ðoàn 3 vừa cho lệnh ông là trực thuộc Ðại 
Tá Vũ Ngọc Hướng, Trung Ðoàn Trưởng Trung Ðoàn 
2 thuộc Sư Ðoàn 3.

Ðại Tá Hướng chỉ huy luôn các Tiểu Ðoàn của Tiểu 



30 Tháng 4, 1975 - 2019181

Khu Quảng Nam nữa. Trung Tá Lạc chỉ còn một người 
mang máy truyền tin, một người Lính bảo vệ thôi. Tôi 
đang đứng với Trung Tá Lạc thì một chiếc chiến xa 
M-48 từ trong đi ra thấy có Ðại Tá Hướng ngồi trên 
pháo tháp.

Ông ta thấy tôi liền cho xe dừng lại. Tôi là thuộc 
quyền của ông lúc ông ta còn là Tiểu Khu Phó Quảng 
Nam và hỏi tôi:

- Tiểu Ðoàn của mày đâu mà mày đứng đây?
Tôi trả lời:
- Tiểu Ðoàn tôi còn nằm trong Làng này, Ðại Tá.
Tay tôi chỉ vào trong Làng gần đó.
- Có còn đủ không?
- Còn nguyên, chưa đụng trận nào lớn cả, mà chỉ gặp 

du kích thôi. Bảo đảm Ðại Tá, chắc Ðại Tá biết Tiểu 
Ðoàn này rồi mà.

- Tao hiểu, mày đã nhận lệnh của Thiếu Tướng Hinh 
chưa?

- Tôi chưa nhận lệnh trực tiếp của Thiếu Tướng nhưng 
đã nghe Trung Tá Lạc nói rồi.

- Tốt, bây giờ Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu không còn ai 
nữa, mày trực thuộc Trung Ðoàn tao, mày có tần số của 
tao chưa?

- Có đầy đủ ở đặc lệnh truyền tin rồi Ðại Tá. Bây giờ 
Ðại Tá cho lệnh thế nào? 

- Theo lệnh Thiếu Tướng, mày cho Tiểu Ðoàn về Hội 
An phòng thủ với Trung Ðoàn. Ðến nơi, mày vào gặp 
tao tại Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu để nhận lệnh chi tiết. 

Tôi từ giã Ðại Tá Hướng trở lui Tiểu Ðoàn trình bày 
cuộc nói chuyện và lệnh của Ðại Tá Hướng cũng như 
Trung Tá Lạc cho các Sĩ Quan nghe. Sau một hồi thảo 
luận, cuối cùng tôi nói: Bây giờ chúng ta về Hội An 
như ý định của chúng ta đã nói. Trên vấn đề quân sự, 
chúng ta đặt dưới quyền của Ðại Tá Hướng, nếu hữu 
sự, chúng ta có Lực lượng quân sự cùng chiến đấu. Về 
đó tùy tình hình ta xử trí sau.

Tại Hội An chúng ta có các điểm lợi sau:
- Về địa thế chúng ta đã rõ như trong vòng bàn tay.
- Có kho vũ khí, đạn dược, lương thực, thuốc men của 

Trung Tâm Tiếp Vận Quảng Nam của Tiểu Khu, chúng 
ta xử dụng nếu chiến đấu nhiều ngày.

- Nếu, có Lính chết hay Bị Thương thì có Bệnh Viện 
Hội An có phương tiện cấp cứu, có Bác sĩ Trung Ðoàn 
2 và Y tá.

Liên Tỉnh lộ 13C từ Ðà Nẵng đi Hội An tương đối an 
toàn để chúng ta về Ðà Nẵng. 

Tôi đã trình bày những điểm lợi hại cho Sĩ Quang rõ, 
tôi nói tiếp:

 - Nếu phải bỏ Ðà Nẵng như ở Huế và Vùng II thì 
tôi sẽ vào trình diện Quân Ðoàn để được giúp đỡ vì 
Tiểu Ðoàn mình còn nguyên chưa bị tổn thất thì thế nào 
Quân Ðoàn cũng lo cho mình vào Sài Gòn để tiếp tục 
chiến đấu. Nếu tận cùng mình dùng quân số đông để áp 
đảo Hải Quân, yêu cầu được chở vào Nam chiến đấu.

Bây giờ đã 6 giờ chiều, mặc dù còn ánh nắng mặt 
trời, dân chúng cũng như Binh Sĩ chạy về Ðà Nẵng quá 
nhiều nên di chuyển Ðơn Vị lớn như thế rất khó khăn, 
dễ bị thất lạc. Tôi ra lệnh cho các Ðại Ðội Trưởng, 
Trung Ðội Trưởng phải bám sát Binh Sĩ của mình đừng 
cho thất lạc. Nếu thất lạc, họ phải đến điểm tập trung là 
Ty Công Chánh Hội An. Ðó là điểm tập trung của Tiểu 
Ðoàn, đừng vào Tiểu Khu. Tôi căn dặn thật kỹ các Ðại 
Ðội phải ban hành lệnh đếm từng người Lính để họ 
nắm rõ điểm tập họp.

Sáu giờ 30, Tiểu Ðoàn bắt đầu hướng về Hội An. Lính 
Sư Ðoàn 2 Bộ Binh Tiểu Khu Quảng Ngãi, Quảng Tín 
kéo về như kiến cỏ. Họ không còn người Chỉ Huy nên 
hoàn toàn vô trật tự, vô kỷ luật, chỉ cần một hành động 
vô ý thức làm chạm tự ái, họ có thể bắn mình một cách 
dễ dàng.

Tôi đến được Hội An lúc 11 giờ đêm. Tại điểm tập 
trung, hai Ðại Ðội đầu đã có mặt. Tôi ra lệnh phòng thủ 
và đợi Tiểu Ðoàn đến cho đầy đủ. Tôi vào Tiểu Khu để 
gặp Ðại Tá Hướng nhận lệnh.

Mười hai giờ, Tiểu Ðoàn đã đến đầy đủ. Ðại Úy Quý 
Ban 3 Tiểu Ðoàn, cho tôi biết quân số lúc đó là 470 
người. Các Sĩ Quan có đủ, có 20 thường dân là thân 
nhân của các Quân Nhân của Tiểu Ðoàn theo họ (họ 
hy vọng nếu có vào Sài Gòn thì họ cùng Tiểu Ðoàn 
vào Nam được dễ dàng hơn) vì lúc ở Ðiện Bàn, các gia 
đình này ở đó nên họ biết có Tiểu Ðoàn về nên đem 
theo luôn.

Có 50 Quân Nhân các Ðơn Vị khác thuộc Tiểu Khu 
Quảng Nam đã thất lạc Ðơn Vị nay muốn theo chúng 
tôi. Tôi nói với 50 Quân Nhân này, tôi chấp thuận cho 
họ ở với Tiểu Ðoàn với điều kiện phải tuyệt đối tuân 
hành lệnh của các Sĩ Quan Tiểu Ðoàn, nếu bất tuân, tôi 
ra lệnh bắn bỏ, nhất là lúc đụng trận. Tôi sẽ cho họ về 
Ðơn Vị gốc khi tôi gặp Ðơn Vị đó. Tất cả họ đồng ý và 
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tôi phân chia cho các Ðại Ðội tác chiến ngay.

Riêng 20 thường dân (trong số này, tôi đã biết họ vì 
trước đây tôi có đến nhà họ lúc thuận tiện), Tôi ra lệnh 
cho Trung Sĩ I Thoảng chịu trách nhiệm vì Trung Sĩ I 
Thoảng là Hạ Sĩ Quan Ban 5 của Tiểu Ðoàn (Trung Úy 
Trưởng Ban 5 vắng) đồng thời tôi giới thiệu Trung Sĩ 
I Thoảng cho họ biết và nói: “Bà con là thân nhân của 
Quân Nhân các cấp trong Tiểu Ðoàn tôi, tôi có nhiệm 
vụ bảo vệ bà con như bảo vệ Lính tôi vậy. Nếu đụng 
trận bà con nghe lệnh của Trung Sĩ I Thoảng để được an 
toàn, đừng chạy lộn xộn mà chết, Tiểu Ðoàn đến đâu, 
tôi đem bà con theo đó”. Họ hiểu ý tôi nên rất hoan hỉ.

Thành Phố Hội An bây giờ trống vắng, 99% đều bỏ 
ra Ðà Nẵng lánh nạn. Tiểu Ðoàn rời Ty Công Chánh 
Quảng Nam để đến vị trí phòng thủ theo lệnh Ðại Tá 
Hướng. Ðó là hướng Bắc Hội An trên đường ra Ðà 
Nẵng. Trước khi đi, tôi còn để lại một Tiểu Ðội, một 
máy truyền tin do một Trung Sĩ của Ban 2 Chỉ Huy để 
đón nhận những người đến muộn.

Tại vị trí phòng thủ mới, tôi quá mỏi mệt, tinh thần 
căng thẳng. Tôi đang ngồi suy nghĩ thì Hạ Sĩ I Minh 
bưng đến một tô cháo và một ly cà phê sữa đang nóng 
và nói:

- Mấy ngày nay Thiếu Tá ít ăn, ít ngủ, chỉ uống nước 
không, lo suy nghĩ nhiều, em thấy Thiếu Tá ốm đó 
nghe. Thiếu Tá ăn tô cháo hầm bồ câu và uống ly cà 
phê để có sức đánh giặc chứ. Tôi đang lo lắng, định bảo 
dẹp đi, nhưng thấy thuộc cấp của mình thương mình, lo 
cho mình như thế nên không đành và nói:

- Mấy ông kia ăn chưa? Bồ câu đâu mày có?
- Thưa Thiếu Tá, lúc nãy ở Ty Công Chánh có chuồng 

bồ câu có lẽ của ông Trưởng Ty đã bỏ đi rồi, nên em bắt 
4 con, em biết Ðại Bàng sẽ rầy, nhưng giờ này có khỏe 
mới giết được việt cộng chứ Ðại Bàng.

- Thôi được, để đó, đừng mắc võng nữa nghe. Từ 
sáng đến giờ, tôi chỉ uống nước không ăn gì ngoài một 
tô mì gói có đập vào hai hột gà cũng do Hạ Sĩ I Minh 
làm mà thôi. Cảm thấy đói, hớp mấy miếng cà phê, ăn 
được gần nửa tô cháo thì nghe tiếng trực thăng, tôi nhìn 
ra thì thấy từ hướng Quân Ðoàn I có hai chiếc máy 
bay bay vào khá cao. Tôi bảo Trung Úy Bình, Sĩ Quan 
Truyền Tin mở máy qua tần số Quân Ðoàn liên lạc xem 
sao. Không liên lạc được mặc dù Bình đã có tất cả đặc 
lệnh truyền tin trong tay, đã liên lạc nhiều tần số và 
nhiều giới chức có thể đi bằng máy bay nhưng vô hiệu. 
Tôi biết chắc đó là máy bay Quân Ðoàn, nhưng không 
biết giới chức nào mà thôi. Lúc này, tôi hoàn toàn thất 
vọng. Tôi ra lệnh Ðại Úy Quý, Trưởng Ban 3 gọi các 
Ðại Ðội Trưởng về họp đồng thời thu hết Tiểu Ðội ở Ty 
Công Chánh trở về Tiểu Ðoàn. Tôi còn ra lệnh Ðại Úy 
Hà Thúc Thuyên đi với một máy, vài Lính bảo vệ đến 
Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu xem Ðại Tá Hướng thế nào mà 
không liên lạc được.

Bây giờ là 2 giờ sáng ngày 29.3.1975. Ðại Úy Thuyên 
báo Trung Ðoàn 2 đã âm thầm ra hướng biển để về Ðà 
Nẵng. Tiểu Ðội ở Ty Công Chánh đã đến Tiểu Ðoàn 
mang theo 9 người Lính đến muộn. Tôi cho về lại Ðại 
Ðội của họ cả. Như thế giờ này Tiểu Ðoàn có 479 Quân 
Nhân tham chiến chưa kể 50 Quân Nhân các Ðơn Vị 
khác đi theo. Sau một hồi bàn thảo của Sĩ Quan Tham 
Mưu và các Ðại Ðội Trưởng, tất cả quyết định rút về Ðà 
Nẵng, vào trình diện Quân Ðoàn.

Tôi hoàn toàn đồng ý và trình bày:
- Bây giờ còn sớm, chưa tới 3 giờ, chúng ta đến Chùa 

Non Nước sẽ gặp Ðơn Vị phòng thủ Quân Ðoàn ở đó 
trời chưa sáng, họ không nhận diện được ta có thể ngộ 
nhận và bắn lầm. Tôi quyết định 4 giờ sáng chúng ta 
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xuất phát theo đội hình Ðại Ðội 1 đi dẫn đầu, Ðại Ðội 3 
bên trái, Ðại Ðội 4 bên phải, Ðại Úy Thuyên Tiểu Ðoàn 
Phó đi với Ðại Ðội này vì có Trung Ðoàn 2 đi ra biển, 
nếu gặp tiện việc liên lạc hàng ngang tránh ngộ nhận. 
Ðại Ðội 2 đi sau, Bộ Chỉ Huy Tiểu Ðoàn đi giữa, gia 
đình đi sau Bộ Chỉ Huy Tiểu Ðoàn. Trên đường đi nếu 
chạm địch, chúng ta phải yểm trợ nhau đưa nhau về Ðà 
Nẵng. Tất cả, nếu không ai có ý kiến gì khác thì về Ðơn 
Vị chuẩn bị lên đường khi có lệnh.

Ðúng 4 giờ sáng ngày 29.3.1975, Tiểu Ðoàn bắt đầu 
di chuyển thứ tự theo lệnh như đã phân nhiệm. Trên 
đường đi, chúng tôi không gặp một sự kháng cự nào, 
chỉ gặp vài du kích bắn lẻ tẻ,vô sự, các Ðại Ðội phản 
ứng nhưng vẫn tiến quân. Gần 9 giờ sáng, Ðại Ðội 
đầu do Trung Úy Thành Chỉ Huy báo cáo đã đến Non 
Nước, gặp Ðơn Vị bạn, đã nhận diện và nói chuyện vời 
nhau. Trung Úy Thành nói chuyện đã gặp một Ðại Úy 
Thủy Quân Lục Chiến đang ngồi trên chiến xa nói là họ 
được lệnh không cho một Quân Nhân nào vào Ðà Nẵng 
mà mang súng, muốn vào phải bỏ súng ở đây. Tôi nghe 
cũng ngạc nhiên. Lính mà không cho mang súng thì 
đánh giặc bằng gì, ôm mà cắn hả? Lệnh gì kỳ cục vậy.

Tôi nói cho Trung Úy Thành ra lệnh cho Binh Sĩ 
đứng tại chỗ, cấm phản ứng để tôi lên tiếp xúc. Tôi ra 
lệnh cho Ðại Úy Quý là các Ðại Ðội thu hẹp gần Tiểu 
Ðoàn, bố trí tại chỗ chờ lệnh và nói Ðại Úy Thuyên đến 
gặp tôi. Trên con đường đến gặp Ðại Úy Thủy Quân 
Lục Chiến, tôi suy nghĩ: Tình hình an ninh Ðà Nẵng rất 
xấu, đã có việt cộng cải trang thành lính xâm nhập rồi, 
nên mới có lệnh đó.

Tôi gặp vị Ðại Úy Thủy Quân Lục Chiến và trình bày 
sự việc để xin được vào Ðà Nẵng. Ông ta dứt khoát và 
bảo đó là lệnh, tôi không thể sai được. Tôi cũng biết 
lệnh của Quân Ðội, tôi nói tình lý cho Ðại Úy Thủy 
Quân Lục Chiến và gần như năng nỉ. Ông ta mềm lòng 
và nói để hỏi lại cấp trên.

Tôi tìm hiểu Thiếu Tá Ðịnh là cấp trên của ông ta vì 
Thiếu Tá Ðịnh học chung một Khóa Bộ Binh cao cấp 
với tôi năm 1973 ngủ chung một phòng, cùng người 
Huế, nên chúng tôi cũng thân nhau. Tôi cũng nói cho 
ông ta biết là tôi cũng là bạn thân với Thiếu Tá Ðịnh, 
Tiểu Ðoàn Trưởng Thủy Quân Lục Chiến, vị Ðại Úy 
này xác nhận là Thiếu Tá Ðịnh là Tiểu Ðoàn Trưởng 
của ông ta. Ông ta nói chuyện với Thiếu Tá Ðịnh sau 
đó trao máy cho tôi để nói chuyện. Thiếu Tá Ðịnh cho 
tôi biết Quân Ðoàn đã đi hết, đã bỏ ngõ, Thủy Quân 

Lục Chiến cũng đang tự tìm cách về Sài Gòn chưa biết 
tính sao đây. Thế là hết! Tôi trả máy cho Ðại Úy Thủy 
Quân Lục Chiến.

Tôi ra lệnh Ðại Úy Quý gọi tất cả Sĩ Quan đến gặp 
tôi. Bây giờ là 9 giờ 30 sáng ngày 29.3.1975 tại Chùa 
Non Nước, Ðà Nẵng. Vị Ðại Úy Thủy Quân Lục Chiến 
cũng báo cho tôi biết là tôi được tự do vào Ðà Nẵng. 
Tôi chỉ nói cám ơn. Chiến xa nổ máy quay đầu chạy lui 
về Ðà Nẵng có tùng thiết Thủy Quân Lục Chiến theo. 
Thiếu Tá Ðịnh Thủy Quân Lục Chiến cũng cho tôi biết 
không còn phương tiện vào Sài Gòn nữa, chính Ðơn Vị 
ông ta cũng phải tự lo liệu lấy. Không ai Chỉ Huy nữa. 
Hải Quân ở Tiên Sa cũng nhổ neo hết rồi.

Tất cả Sĩ Quan có mặt. Tôi trình bày tình hình Quân 
Ðoàn, Hải Quân do Thiếu Tá Ðịnh cho biết chính ông 
ta cũng không biết xử trí thế nào. Tôi nói:

- Tôi đã cùng Quân Nhân các cấp trong Tiểu Ðoàn 
chiến đấu bên nhau bấy lâu nay, nhất là sau Tết cho đến 
bây giờ, tình hình chiến sự sôi động, gian lao khổ cực 
cùng anh em. Tôi đã đoán được tình hình, cố gắng đưa 
Tiểu Ðoàn về đây để được cùng nhau vào Sài Gòn tiếp 
tục chiến đấu, nhưng bây giờ sự việc xảy ra ngoài ý 
muốn của chúng ta, tôi rất đau khổ về sự việc này.

Tôi cũng kể về sự tiếp xúc của tôi và Thiếu Tá Ðịnh 
Thủy Quân Lục Chiến, sự suy luận của tôi, sự hiểu biết 
về tình hình của tôi cho tất cả nghe và nói tiếp:

- Không nên tập trung cả Ðại Ðội, sợ bị tấn công 
bất thường, chỉ từng Trung Ðội giải thích cho họ hiểu, 
thông cảm tìm cách vào Sài Gòn hoặc về gia đình tùy 
ý. Quyền Chỉ Huy bây giờ tùy nghi các anh lo liệu. Nếu 
ai về nhà thì vũ khí nên phá hủy đừng để lọt vào tay 
việt cộng. Các bạn tự do thi hành theo ý mình, điều cần 
nhất là phải an ủi, giải thích cho Lính hiểu tâm trạng 
của chúng ta bây giờ.

Có nhiều người lưỡng lự chưa muốn đi. Lúc này tôi 
như cái xác không hồn, ngồi xuống đất, dựa vào cổng 
trụ cửa ngõ của một nhà bên đường xem phản ứng của 
Quân Nhân các cấp của Tiểu Ðoàn như thế nào. Các 
Sĩ Quan đã đến chia xẻ sự đau khổ của tôi, mỗi người 
một ý.

Mười giờ 30 sáng ngày 29.3.1975. Tôi vẫn ngồi yên 
tại chỗ. Trung Ðội Tình Báo của Ban 2 vẫn đứng quanh 
tôi để bảo vệ như những lúc hành quân.
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Trung Sĩ I Nguyễn Thoảng đến đứng trước mặt tôi 
nghiêm đưa tay chào một cách trịnh trọng rồi nói:

- Chắc em không vào Sài Gòn đâu Thiếu Tá. Cả Quân 
Ðoàn không một trận đánh nào mà đã bỏ đi cả, em thấy 
chán quá rồi. Em chúc Thiếu Tá nhiều may mắn, cố 
gắng vào cho được Sài Gòn.

Cái xác không hồn của tôi vẫn ngồi dựa vào trụ vôi, 
không chào lại, không bắt tay từ giã,tôi nói:

- Tao bây giờ không biết tính sao, tao cố gắng đưa 
Ðơn Vị về tới đây để cùng vào Nam song không ngờ 
như thế này, tao rất thương anh em nhưng bây giờ ngoài 
tầm tay tao rồi.

Vợ Trung Sĩ I Thoảng và 2 con, một đứa 6 tuổi, một 
đứa 4 tuổi cùng đi với Tiểu Ðoàn từ hôm qua. Chị ta 
bước tới trước mặt tôi và nói:

- Em chúc Thiếu Tá lên đường bình an vào cho được 
Sài Gòn nghe Thiếu Tá, chứ việt cộng đến cỡ Thiếu Tá 
nó giết chứ không tha đâu.

Tôi đứng dậy xoa đầu hai đứa nhỏ đang đứng bên mẹ, 
có lẽ phản ứng lịch sự đối với đàn bà chứ tôi đã có đến 
nhà chị ta mấy lần rồi, nên cũng thường thôi. Tôi nói:

- Tôi cũng không biết có đi được không, đến đâu hay 
đó, Thoảng thì chắc nó không giết đâu vì nó cấp bậc 
nhỏ mà là chiến tranh chính trị ăn thua gì. Cố gắng lo 
cho hai đứa nhỏ.

 - Cám ơn Thiếu Tá, chúc Thiếu Tá thượng lộ bình 
an. Thoảng tiến lên một bước, đưa tay chào tôi lần nữa.

Tôi cũng không chào lại, đưa tay bắt và nói:
 - Thôi mày về đi, tùy tình hình địa phương mà sống 

chắc không can gì đâu. Anh ta đến chào Ðại Úy Hà 
Thúc Thuyên Tiểu Ðoàn Phó, Ðại Úy Lê Ngọc Nhựt 
Trưởng Ban 2 Tiểu Ðoàn và Ðại Úy Huỳnh Văn Quý 
Ban 3 Tiểu Ðoàn rồi từ giã ra đi. Ðến lúc này chỉ còn 
những Sĩ Quan đó và khoảng 20 Lính của Trung Ðội 
Tình Báo mà thôi. Còn tôi lại ngồi xuống đất dựa vào 
trụ vôi. Ðại Úy Thuyên đến nói:

- Thôi mình cứ về Ðà Nẵng rồi hãy tính. Tôi đang 
chán nản chưa có quyết định nào dứt khoát thì bỗng 
nghe một tiếng nổ lớn phía sau nhà tôi đang ngồi. Lính 
tôi phản ứng ngồi xuống trong thế sẵn sàng tác chiến.

Tôi nói:
- Minh, mày ra xem cái gì đó? Minh đi với hai người 

lính nữa, sau hơn 5 phút chạy lui, trả lời:
- Thiếu Tá ơi! Ông Trung Sĩ I Thoảng tự tử bằng lựu 

đạn với vợ con ông ta rồi.

Tôi quá bàng hoàng và xúc động, tự nhiên tôi bật 
khóc. Tôi đã đứng trước hàng trăm cái chết, sự rên la 
đau đớn, sự nhắn gởi trối trăn của thuộc cấp sắp chết 
mặc dầu tôi rất xúc động, tôi cũng có trái tim biết đau 
khổ nhưng tôi tự kềm chế không bao giờ khóc, nhiều 
lắm là đỏ con mắt. Tôi cố gắng kềm chế không để cho 
thuộc cấp biết sự mềm yếu về tình cảnh của tôi. Thế mà 
hôm nay không hiểu sao tôi lại bật khóc, có lẽ đây là lần 
khóc đầu tiên và cũng là lần khóc cuối cùng trong 13 
năm quân ngũ của tôi đối với thuộc cấp. Tôi hỏi:

- Nó chết ở đâu.
- Ông chết ở nhà kia.

Theo tay chỉ của Minh thì sau căn nhà tôi đang đứng 
cách một cái nữa. Tôi đi theo Minh, 6 người Lính bảo 
vệ tôi cũng đi theo. Căn nhà tôn nhỏ xây vách chung 
quanh. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt tôi. 
Bốn thi hài không toàn vẹn, một xách áo quần, mền 
còn để lại trong một góc của căn nhà, máu đang chảy, 
thịt tung tóe dính cả vào tường. Tôi không nói gì, quan 
sát và đứng nghiêm chào vĩnh biệt 4 anh hùng rồi ra 
đi. Các Binh Sĩ theo tôi cũng bắt chước chào rồi đi ra 
đường.

Bây giờ là 11 giờ ngày 29.3.1975. Một Trung Sĩ I cấp 
bậc quá nhỏ so với tôi, một thuộc cấp mà trước đây tôi 
đã từng có lúc gọi bằng “thằng”, một phần vì anh ta nhỏ 
tuổi hơn tôi, phần khác vì gọi như thế cho thân mật, 
có những lỗi lầm mà tôi đã rầy la đôi khi còn nặng lời 
nữa, thế mà hôm nay tôi phải gọi là Ông, Ông Thoảng 
với lòng tôn kính vì đây là một Vị Anh Hùng hơn tôi 
rất nhiều, ít nhất là lòng can đảm, sự thể hiện bất khuất 
không thể sống chung với cộng sản. Hôm nay tôi viết để 
vinh danh một Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng 
Hòa cho con cháu sau này biết đến. Xin nghiêng mình 
tôn vinh một Vị Anh Hùng của Quân Lực Việt Nam 
Cộng Hòa. Hai giờ chiều ngày 29.3.1975, việt cộng đã 
treo cờ ở Tòa Thị Chính Ðà Nẵng.

 Trương Quang Chung (Hoài Việt)
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 Ba Mươi Tháng Tư Buồn
 
Trời viễn xứ chiều nay sao buồn bã
Dòng sông Seine có chiếc lá rơi trôi
Lặng ngắm nhìn lòng cảm thấy bồi hồi
Khi nhớ lại ...một thời...xa xưa cũ...
 
Bụi thời gian đâu thể nào lấp phủ
Kỷ niệm buồn...ba mươi tháng tư đen
Có người chiến sĩ chết chẳng trống kèn
Bị bức tử trước đám đông dân chúng
 
Như Hồ Ngọc Cẩn  đâu hề nao núng
Trước những lời buộc tội cuả ác gian
Phút cuối cùng Người vẫn cứ hiên ngang
Việt Nam Cộng Hoà Muôn Năm bất diệt
 
Quân thù khiếp đảm vội vàng bắn chết
Hồn tuy lià khỏi xác vẫn oai linh
Người quyến thuộc đau đớn chỉ lén nhìn
Nuốt nước mắt đọc hồi kinh siêu độ
 
Bốn mươi bốn năm...tưởng như vưà đó
Cuộc đổi thay nào có được gì đâu
Vận nước ngày càng lún xuống vực sâu
Lãnh đạo gian tham mưu cầu cá thể
 
Ôi bao nhiêu năm cuộc đời dâu bể
Cảnh tang thương nào có thể xoá nhoà
Người tù tội kẻ phải trốn đi xa...
Lòng nặng trĩu mối u hoài khôn tả
 
Vạt nắng Paris hôm nay là lạ...
Nét nhạt nhoà không toả ánh vui tươi
Có phải như muốn chia sẻ cùng người
Trong ngày Tháng Tư Đen buồn rười rượi...
 
Song Phượng 

Tháng Tư Và Nỗi Nhớ...
 
Và rồi… lại đến Tháng Tư 
Trong lòng ai cũng hình như gợn buồn 
Người viễn xứ nhớ cội nguồn 
Mắt rưng ngấn lệ mi tuôn giọt sầu
 
Bao năm rồi vẫn còn đau 
Khi ôn lại kỷ niệm sầu khó quên 
Sài Gòn đã mất cái tên 
Ta cũng mất hết những hình ảnh xưa
 
Tháng Tư hồn lặng lẽ mưa 
Nắng hồng khuất dạng người chưa muốn về 
Dẫu lòng vẫn nặng tình quê 
Nhưng đành...phải lỡ câu thề năm nao
 
Quê hương vẫn tự thuở nào 
Hồn thiêng sông núi anh hào ghi danh 
Con sông xưa vẫn hiền lành 
Quẩn quanh bên những mái tranh quê nghèo
 
Khi nhìn lá quốc kỳ treo
Phất phơ xứ lạ lòng neo nỗi buồn
Trong lòng nhũng kẻ ly hương
Nội tâm cấu xé khôn lường người ơi
 
Tháng Tư nhắc đến lệ rơi
Chia tay môi cắn không lời tiễn đưa
Cho dù có nói cũng thưà
Lòng đau ánh mắt đong đưa giọt sầu
 
Việt Nam Mẹ hỡi...nỗi đau!!!
Trong lòng con Việt ngàn sau vẫn còn
Xứ người dạ vẫn sắt son
Bao năm vẫn nặng không mòn tình quê
 
Mai rồi con sẽ quay về
Trong vòng tay Mẹ hả hê nụ cười
Một ngày...ôi thật là vui
Quốc kỳ năm cũ rợp trời Việt Nam

Pháp quốc 2019
Song Phượng (Tháng Tư Buồn)
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Đặng Tấn Hậu
10 NĂM 

HẬU THÁNG TƯ ĐEN

Nếu 30 năm là thời gian của một thế hệ thì 10 
năm là 1/3 của thế hệ. Do đó, 10 năm có thể kể 

là thời gian đủ dài để một chính phủ thực hiện những 
gì họ muốn đạt tới. Đó cũng là lý do tại sao tổng thống 
HK có thể cầm quyền 4 năm và tái ứng cử 1 lần; tổng 
cộng là 8 năm vừa đủ để cho ông thực hiện chính sách; 
nhưng không kéo dài đến nhiệm kỳ thứ ba vì lý do ông 
có thể trở thành nhà độc tài của đất nước.

Bài viết thử nhìn lại 10 năm thời hậu tháng tư đen 
từ 1975 đến 1986 qua 2 thời kỳ kế hoạch ngũ niên của 
nhà cầm quyền csBV (Cộng Sản Bắc Việt) tại miền 
nam VN. Bài viết chỉ đề cập đến miền nam vì miền 
bắc đã theo chế độ cộng sản từ năm 1954; trong khi đó 
có sự thay đổi cách mạng tại miển nam từ chế độ cộng 
hòa sang chế độ cộng sản. Bài viết có phụ thêm thời kỳ 
cách mạng 9 năm nền đệ nhất cộng hòa.

PHẦN I:  10 NĂM HẬU THÁNG TƯ ĐEN 1975-
1986

csBV có nhiều lợi thế sau khi cưỡng chiếm miền 
nam VN vào ngày 30.4.1975 vì tổng thống Dương Văn 
Minh tuyên bố đầu hàng, quân đội miền nam tuân theo 
lệnh chỉ huy buông súng. Đa số người lính đều muốn 
trở về đời sống dân sự nên sự chống đối về quân sự kể 
như không có; ngoại trừ vài đơn vị nhỏ có thể tuẩn tiết. 
Người dân miền nam đều tin csBV cũng là người VN 
nên sẽ không đối xử tàn ác đối với đồng bào miền nam.

Thực tế, chuyện gì đã xảy ra? csBV được của trời 
cho, không phải do công lao của họ mà từ HK đã nghĩ 
đến quyền lợi của họ, bắt tay với TC và bán đứng đồng 
minh của họ (VNCH, Đài Loan) cho cộng sản; đặc 
biệt là sau hiệp định Paris vào đầu năm 1973, HK đã 
rút quân ra khỏi VN và chấm dứt viện trợ vũ khí, quân 
trang cho quân đội miền nam; trong khi csBV nhận 
viện trợ ồ ạt vũ khí tối tân từ khối Liên Sô và TC.

Chuyện gì đến sẽ phải đến. Quân đội miền nam tan 
rã. csBV chiến thắng và chiếm trọn miền nam VN. Sự 
chiến thắng quá dễ dàng ngoài sức tưởng tượng của họ 
đã làm cho họ trở nên kiêu ngạo, tưởng mình có  thể 
“đội đá vá trời” nên thóa mạ đế quốc Mỹ, đem quân 
xâm lược lân bang (Cao Miên) và chống lại đàn anh 

TC. Cần nhớ, lúc bây giờ, quân đội TC còn thô sơ, khí 
giới lỗi thời so với csBV có khí giới tối tân từ LS.

Người miền nam đã sai lầm ngây thơ tin tưởng người 
csBV coi người miền nam là đồng bào. Bản thân họ 
không biết csBV đã có chính sách kỳ thị, tiêu diệt người 
miền nam nên csBV ban hành nhiều biện pháp tàn độc 
giết hại người dân miền nam; không phải chỉ người lính 
miền nam mà kể cả cán bộ “lão thành” Mặt Trận Giải 
Phóng Miền Nam của họ và con cháu miền nam VN là 
tương lai của đất nước miền nam.

1. TIÊU DIỆT
1.1 Tù Cải Tạo
csBV bắt hơn 1 triệu dân quân cán chính miền nam 

vào nhà tù cải tạo. Nhiều người đã bị tù hơn 15 năm tức 
là thời gian dài hơn ½ thời gian của một thế hệ. Lẽ tất 
nhiên, ít nhất là ¼ đã chết trong nhà tù hay chỉ còn thân 
tàn ma dại; còn đại đa số thì tâm thần không ổn định 
sau khi ra tù. Ít ai để ý nếu không có TC dạy cho csBV 
bài học vào năm 1979 thì những người này sẽ ở tù cho 
đến chết tại “cổng trời” miền bắc.

1.2 Lão Thành 
csBV không những không chỉ bắt, giết dân quân cán 

chính miền nam, họ còn tìm cách tiêu diệt mầm móng 
những người đã từng hợp tác giúp họ chống lại chính 
phủ miền nam; đó là thành phần Mặt Trận Giải Phóng 
Miền Nam vì csBV thừa biết đa số thành phần này là 
dân miền nam. Họ chống chính phủ Saigon vì nhiều 
lý do khác nhau; nhưng chắc chắn không phải vì lý do 
chấp nhận chủ thuyết cộng sản.

Vì thế, csBV thường tìm nhiều cơ hội để tiêu diệt 
chính những người làm việc cho họ. Thí dụ, csBV đã 
thí cả trăm ngàn chủ lực quân của Mặt Trận Giải Phòng 
Miền Nam vào Tết Mậu Thân. Họ đã giải thể đám “lão 
thành” cách mạng ngu dại theo họ sau tháng tư đen 75. 
Nhóm này ngồi chơi xơi nước với mấy huân chương vô 
tích sự; ngược lại, họ lơ láo nhìn csBV vào chiếm nhà 
cửa, đất cát của bà con họ ở miền nam.

1.3 Nghĩa Vụ
csBV thường lợi dụng chính sách trung lập của hai 

quốc gia Cao Miên và Lào sau hiệp định Genève 1954, 
họ vừa mua chuộc thành phần trẻ chống thực dân Pháp, 
vừa đào tạo họ để làm áp lực chính phủ trung lập để 
cho csBV có cơ hội đem quân vào miền nam qua đường 
mòn Hồ Chí Minh. Với tinh thần cộng sản quốc tế, lại 
vừa mới chiến thắng miền nam, csBV có tham vọng 
làm chủ cả vùng Đông Dương (Việt-Miên-Lào).
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Vì thế, csBV kiểm soát chính phủ Lào; đồng thời 
đem quân tấn công Miên Cộng (Pol Pot) là đàn em của 
TC. csBV dám thực hiện mộng du này vì lúc bây giờ 
csBV tin tưởng Liên Sô đứng sau lưng họ để chống lại 
những người không đi theo đường lối của Liên Sô. Dù 
TC không có kinh nghiệm chiến trường sau trận chiến 
Nam-Bắc Hàn, dù khí giới thô sơ; nhưng quân số đông 
nên TC đem quân dạy cho csBV bài học.

csBV vừa phải đem quân chống TC ở miền bắc, vừa 
đem quân đánh lại quân Pol Pot ở miền nam. csBV 
đứng trước thế lưỡng đầu thọ địch, csBV bắt buộc phải 
nhường đất cho TC, dời tù cải tạo về phía nam để tránh 
sự chống đối của tù binh và thân nhân của họ trong 
nước; đồng thời csBV bắt các con em miền nam thi 
hành nghĩa vụ nhằm mục đích đi đầu đở đạn cho Miên 
Cộng giết chết thay thế cho họ. 

2.  CƯỚP CỦA
2.1 Kinh Tế Mới
Cách cướp nhà của dân hợp pháp nhất là bắt người 

dân “tự nguyện” ký giấy dâng nhà cửa, đất cát cho 
csBV, rồi đuổi họ đi vùng kinh tế mới không có nước 
uống, thức ăn, dụng cụ sản xuất để dân chết lần mòn. 
Nếu người dân trốn, trở về nơi củ thì không có hộ khẩu, 
không có nhà cửa đành phải nằm bờ nằm bụi; trong khi 
cán bộ csBV từ bắc vào nam cướp nhà cửa của người 
dân miền nam và ở nhà lầu xe hơi.

Công chức, chuyên viên đã bị cướp nhà cửa, tiền bạc 
đã đành; còn thành phần buôn bán lớn nhỏ, của chìm 
của nổi thì csBV đã đánh cướp như thế nào? Họ đánh 
tư sản mại bản thâu tóm tất cả vào hợp tác xã; các xí 
nghiệp tư được đem vào xí nghiệp quốc doanh. Đây 
cũng là dịp cho cán bộ csBV có dịp kiểm kê 100, báo 
cáo 1, 99 vật dụng còn lại tẩu tán ra miền bắc nên có 
phong trào “vào, vơ, vét, về” trở nên giàu có.

2.2 Bần Cùng Hóa
Bần cùng hóa có nghĩa là làm cho người giàu trở thành 

nghèo, là cướp tiền của người dân một cách tinh vi và 
hợp pháp; đó là chính sách đổi tiển của nhà nước csBV. 
Cần nhớ, trước năm 1975, đồng tiền miền nam rất có 
giá trị. Thí dụ, có thời 1 Mỹ kim bằng 35 đồng VNCH; 
về sau do lạm phát có lên đến $80 VNCH; trong khi đó, 
đồng tiền csBV kể như không có giá trị vì kinh tế csBV 
dựa trên tem phiếu, bao cấp.

Thời chiến tranh trước năm 1975, bọn tay sai csBV là 
Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam đi đến đâu cướp lương 
thực của dân lành qua hình thức mỹ miều là họ trả tiền 
bằng giấy lộn “in trên máy bản sao” với chữ ký của 

những tên cán bộ không biết đọc, biết viết mà họ gọi 
là tiền “giải phóng” (GP). Do đó, sau khi cưỡng chiếm 
miền nam, csBV bắt đầu “bần cùng hóa” bằng cách đổi 
tiền VNCH ra thành tiền GP. Thí dụ, 1 đồng GP = $500 
VNCH; thay vì 1 nghìn tỷ GP bằng 1 đồng VNCH. Để 
dễ hiểu, 1 anh cu đen ở nông thôn chỉ có 1 đồng GP, 
anh ta đương nhiên giàu có bằng 1 ông phú gia có $500 
VNCH. Đó là chưa kể mỗi gia đình (mỗi hộ) chỉ có thể 
đổi tối đa $100,000 VNCH tức là lấy được $500 đồng 
GP (tiền giấy lộn). Nếu hộ có trên $100,000 VNCH thì 
tiền dư vào trong túi cán bộ. Đợt 1 đổi tiền nhằm bần 
cùng hóa người dân.

csBV thừa biết tiền GP chỉ là mớ giấy lộn in từ máy 
photocopy không có giá trị gì hết nên họ tổ chức đổi 
tiền đợt 2 là áp dụng lưu hành tiền tệ chung trong nước 
trong 3 ngày từ 3.5.78 đến 6.5.78. Họ cho đổi tiền $1 
csBV = $1 mới (cho cả nước), 80 xu tiền GP = $1 mới. 
Mỗi gia đình chỉ được đổi tối đa $100 mới. Nếu gia 
đình có 2 người thì đổi lấy $200, có nhiều hơn thì chỉ 
được tối đa $250 cho hộ khẩu có hơn 3 người.

Tất cả tiển để trong ngân hàng thì kể như mất, người 
dân dù là tỷ phiếu hay cu đen cũng chỉ có số tiền bằng 
nhau là $100 tiền mới (nếu là 1 người) hay 3 người thì 
có thể có $250. Đó là tất cả tài sản csBV cho gia đình 
miền nam. Có điểm tế nhị mà chính người dân không 
biết là csBV đã tẩu tán tiền của miền nam làm của riêng 
cho đến hôm nay; đó là lý do có nhiều cán bộ csBV vẫn 
còn đang tẩu tán tiền trên dưới dạng từ thiện.

Thí dụ, gia đình triệu phú miền nam có 1 triệu đồng 
VNCH, csBV cho đổi tiền GP tối đa cho họ là $500 
GP tương đương $100,000 VNCH; họ bỏ túi $900,000 
VNCH thay vì xóa bỏ số tiền này trong ngân hàng quốc 
gia . Cán bộ csBV vừa là người chủ $900,000 (vừa mới 
cướp được từ dân), vừa là người đổi tiền nên hắn từ bần 
cố nông trở nên giàu có với số tiền $1,800 GP = $2,250 
tiền mới (vì 80 xu GP=$1 tiền mới).

Người dân không còn tin vào tiền tệ csBV, họ buôn 
bán làm ăn dựa trên vàng, Mỹ kim hay vật thực. csBV 
không thể áp dụng kinh tế bao cấp nên để cho dân tự lo 
liệu kiếm ăn; do đó, nếu người dân cần tiền lưu hành thì 
họ in thêm tiền tạo ra lạm phát. Đó là lý do, ngày nay, 
dân miền nam nào cũng là triệu phú, tỷ phú với đống 
tiền không đủ mua nhà hay mở cửa tiệm làm ăn như 
dưới thời Ngụy trước tháng tư đen.

3. VƯỢT BIỂN
Dù csBV đã bắt bỏ tù hàng triệu dân quân cán chính 

miền nam, đã cướp nhà cửa của dân, đã đày dân đi vùng 
kinh tế mới, đã đánh tư sản mại bản để cướp của, bần 
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cùng hóa dân qua vụ đổi tiền, người dân miền nam vẫn 
còn giàu có hơn cán bộ csBV vì họ còn cất dấu vàng, 
bạc, hột xoàn nên chúng càng làm khó đời sống người 
dân để dễ trấn lột họ một cách hợp pháp dưới dạng đi ra 
nước ngoài tìm tự do.  

 3.1 Không Chính Thức
Những người ra đi không chính thức kể như bất hợp 

pháp vì họ không có con đường chọn lựa nào khác. Họ 
đánh đổi không những mạng sống của họ trên đường 
vượt biển, họ chấp nhận tù tội nếu bị bắt; lẽ tất nhiên 
nhà cửa, tài sản của họ bị tịch biên một cách chính thức. 
csBV thừa biết những dự tính của những người trốn ra 
đi tìm tự do, nhưng họ rình bắt như mèo bắt chuột để 
trấn lột người vượt biên.      

3.2 Bán Chính Thức
“Những người vượt biên bán chinh thức khác với 

vượt biên không chính thức là chính csBV tổ chức vượt 
biên cho những người muốn ra đi tìm tự do. Họ vừa lấy 
tiền những người muốn ra đi tìm tự do, vừa tổ chức trên 
những con thuyền mong manh dễ vỡ trước sóng gió 
biển cả. Họ để cho biển cả giết hại dân miền nam thay 
thế họ. Đó là lối giết người tàn độc có 1 không 2 trong 
lịch sử nhân loại vào thế kỷ 20.    

3.3 Chính Thức
Thế giới lên án csBV về thảm nạn thuyền nhân VN. 

HK cô lập ngoại giao, kinh tế thương mại với csBV. 
TC dạy cho csBV bài học. LS đòi nợ csBV trả lại cho 
họ vốn và lời. csBV cảm thấy có thể nguy cơ sụp đổ vì 
nền kinh tế tiêu điều do hợp tác xã, xí nghiệp và đất đai 
nằm trong tay nhà nước v.v. csBV cảm thấy sớm muộn 
gì chế độ cũng bị sụp đổ nên họ đồng ý với Liên Hiệp 
Quốc với chương trình ODP (ra đi trong vòng trật tử) 
từ năm 1979.

Những người muốn ra đi do thân nhân bảo lãnh phải 
lo chạy chọt với cán bộ csBV; đặc biệt là phải hiến tặng 
nhà cửa đất đai tài sản cho họ. Tóm lại, dù không chính 
thức, bán chính thức, hay chính thức; tất cả cũng không 
ngoài cướp đoạt tài sản của người dân miền nam. Có 
vài người đã ra đi theo diện ODP (đi trong vòng trật tự), 
csBV đã bắt họ ký giấy dâng hiến nhà cửa. Dù họ có từ 
chối không ký, nhưng nhà cửa vẫn bị tịch biên.

Tóm lại, miền nam Việt Nam từ giàu có trước tháng 
tư đen 1975 trở nên tiêu điều vô sản. Nhà cửa bị csBV 
cướp lấy, đất đai không còn canh tác được vì hợp tác 
xã. Máy móc sản xuất đều bị phá hủy chở về bắc. Thời 
gian đất nước miền VN đen tối nhất có thể kể là thời kỳ 

10 nam hậu tháng tư đen; ngoại trừ dân chúng miền bắc 
có đời sống dễ thở hơn vì bớt bị kìm kẹp, vì có thêm 
đài, xe đạp thồ từ miền nam.

PHẦN 2:  9 NĂM NỀN ĐỆ NHẤT CỘNG HÒA 
1954-1963

csBV tuyên truyền rỉ rả chính phủ miền nam là tay sai 
của đế quốc Mỹ; TT Ngô Đình Diệm cho lê máy chém 
khắp 4 vùng chiến thuật để giết những người chống lại 
ông. Thí dụ, TT NĐD loại đảng cộng sản ra ngoài vòng 
pháp luật tại miền nam hay tử hình Ba Cụt thuộc giáo 
phái Hòa Hảo. Lần lược,  chúng ta thử nhìn lại 9 năm 
thời đệ nhất cộng hòa (1954-1963) là thời gian tương 
ứng với 10 năm hậu tháng tư đen.

1. BỐI CẢNH
Nếu ngày 30.4.1975, csBV có nhiều ưu thế tại miền 

nam thì năm 1954, nền đệ nhất cộng hòa gặp nhiều khó 
khăn từ chính trị, quân sự, xã hội v.v. Thí dụ, chế độ 
quân chủ (vua Bảo Đại) không được lòng dân, quân đội 
quốc gia thân Pháp (tướng Hinh), HK chưa đặt chân tới 
miền nam (chỉ có vài cố vấn quân sự), xã hội đầy rẫy 
cờ bạc, đánh đề, ma túy, đĩ điếm (Bình Khang). Thương 
mại nằm trong tay ngoại kiều (Hoa Kiềuv.v.v).

Thủ tướng Ngô Đình Diệm về nước chấp chánh theo 
lời mời của vua Bảo Đại, nhưng thực lực quân sự trong 
tay của ông không có, nhất là ông khó nắm tình hình 
xảy ra tại miền nam lúc bây giờ khi ông mới về nước. 
csBV chỉ cho 1 nhóm nhỏ di cư về miền bắc; đa số ở 
lại miền nam nhằm mục đích làm áp lực tổng tuyển cử 
2 năm sau (1956) nếu có, hoặc thành lập Mặt Trận Giải 
Phóng du kích phá hoại miền nam.

2. DI CƯ
Nếu csBV không phải lo chổ ăn ở cho những người 

di cư từ nam ra bắc vì số di cư ít oi thì đồng bào miền 
bắc trải qua kinh nghiệm “cải cách ruộng đất” đợt 1 
năm 1953 nên họ thừa kinh nghiệm “thiên đàng cộng 
sản”; do đó, gần 1 triệu người miền bắc liều chết di cư 
vào miền nam dưới sự đe dọa của cán binh csBV. Chính 
phủ miền nam vừa lo bảo vệ mạng sống của dân, vừa lo 
chổ ăn ở cho số lượng lớn người di cư.

3. QUÂN ĐỘI
Miền nam có nhiều tổ chức quân sự độc lập, bán 

chính thức như quân đội quốc gia, hay tôn giáo như 
Cao Đài,, Hòa Hảo hoặc thảo khấu như Bình Xuyên 
và đám cộng sản nằm vùng với vũ khí được chôn cất 
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chuẩn bị để đánh phá nền đệ nhất cộng hòa. TT NĐD 
vừa khéo léo đưa tướng Lê Văn Tỵ lên thay thế tướng 
Hinh thân Pháp, vừa lôi kéo tướng Trịnh Minh Thế Cao 
Đài, vừa tử hình tướng Ba Cụt Hòa Hảo.

4. XÃ HỘI
Thủ tướng Ngô Đình Diệm loại trừ bọn thảo khấu 

Bình Xuyên ra khỏi Saigon Chợ Lớn, dẹp bỏ khu Đại 
Thế Giới, Xóm Bình Khang và chấm dứt tất cả tệ đoan 
xã hội như cờ bạc, đánh đề, hút xách ma túy làm tán gia 
bại sản nhiều gia đình miền nam. TT NĐD ban hành 
loại đảng cộng sản ra ngoài vòng pháp luật. Đây là giai 
đoạn về quân sự khó khăn nhất, nhưng thành công vì ít 
đổ máu của con dân miền nam VN.

5. CHÍNH TRỊ
Nếu miền bắc có sự yểm trợ của Liên Sô, TC áp dụng 

chế độ độc tài đảng trị thì miền nam muốn có viện trợ 
của HK, họ phải chọn con đường dân chủ, bầu cử tự do. 
Thủ tướng NĐD phải chọn lựa giữa hai con đường quân 
chủ đại nghị tức là vua không có thực quyền, quyền 
bính nằm trong tay thủ tướng, chủ tịch đảng chiếm đa 
số dân biểu trong quốc hội hay chế độ cộng hòa không 
có vua; nhưng có 3 quyền độc lập.

NĐD chọn giải pháp thứ hai, tổ chức trưng cầu dân 
ý truất phế vua Bảo Đại, giải tán chế độ quân chủ thay 
thế bằng chế độ cộng hòa, bầu dân biểu vào quốc hội 
và tổng thống lo về vấn đề hành pháp. Đây là lần đầu 
tiên dân miền nam xử dụng lá phiếu chọn lựa người vào 
quốc hội và tổng thống lãnh đạo quốc gia; dĩ nhiên giai 
đoạn phôi thai của thời cách mạnh dân chủ không thể 
tránh khỏi có sự gian lận lá phiếu.

6. GIÁO DỤC
Nếu csBV áp dụng nghệ thuật vị chính trị, giáo dục 

dựa trên thước đo trung thành bác và đảng hay cứu xét 
lý lịch ba đời bần cố nông thì giáo dục của nền đệ nhất 
cộng hòa có tính thần nhân bản, dân tộc và khai phóng 
(khoa học). Nhiều con dân của cựu đảng viên cộng sản 
hay đảng đối lập chính phủ đều có thể đi học như bao 
con em khác trong xã hội và vẫn có thể thăng tiến trong 
xã hội dưới thời đệ nhất cộng hòa.

Đó là điểm ưu khác biệt với chế độ miền nam dưới 
thời csBV hậu tháng tư đen, con cháu của dân “ngụy” 
không những không được tiếp tục đi học, lại còn bị bắt 
đi thi hành nghĩa vụ ra chiến trường đở đạn cho Miên 
Cộng giết. Vì thế, miền nam có câu “đôi dép râu dẫm 
nát đời trai trẻ”. Tương lai của giới trẻ miền nam thời 
hậu tháng tư đen kể như không có; ngoại trừ liều mạng 

vượt biển tìm tự do cho tương lai.

7. THƯƠNG MẠI
Chính phủ thực dân nào cũng có cùng chinh sách là 

dùng người ngoại quốc để cai trị dân bản xứ. Thí dụ, 
họ dùng người Việt cai trị người Hoa ở bên Tàu; ngược 
lại, họ cho người Hoa hay người Ấn nhiều đặc quyền 
tại VN vì họ biết những người này trung thành với họ, 
không tha thiết về quyền lợi của dân bản xứ; lại còn có 
cơ hội làm giàu với thực dân. Do đó, “Hoa Kiều” độc 
quyền trong lãnh vực thương mại.

Nếu csBV cướp của người Việt gốc Hoa và đuổi họ 
về Tàu thì TT NĐD tỏ ra vô cùng nhân đạo đối với 
“Hoa Kiều”. Ông cho họ tự do chọn lựa vào quốc tịch 
miền nam hay giữ quốc tịch ngoại quốc. Ông ban hành 
ngăn cấm ngoại kiều làm 11 nghề; trong đó có các nghề 
như xuất nhập cảng, sản xuất, phân phối hàng hóa v.v. 
nằm trong tay Hoa Kiều. Lẽ tất nhiên, Hoa Kiều chống; 
nhưng cuối cùng đều chịu phép.

Vì thế, thời đệ nhất cộng hòa, nhiều Hoa Kiều về xứ; 
ngược lại nhiều người xin vào quốc tịch miền nam và 
tự do kinh doanh buôn bán bình thường như từ trước 
tới nay; đồng thời nền đệ nhất đã tạo cho một số người 
dân miền nam và những người miền bắc di cư (54) có 
cơ hội sinh hoạt cạnh tranh trong lãnh vực kinh tế, làm 
chủ đời sống thương mại. Saigon Chợ Lớn vẫn là Hòn 
Ngọc Viễn Đông như năm nào.

8. NGÂN HÀNG
Nếu thời hậu tháng tư đen, csBV cho đổi tiền để “bần 

cùng hóa” dân miền nam, cướp tiền của dân qua vụ đổi 
tiền nên nhiều cán bộ, đảng viên csBV trở nên giàu có 
bất thường thì nền đệ nhất cộng hòa gặp khó khăn để 
làm chủ Ngân Hàng Đông Dương là cơ quan in và phân 
phối tiền trong toàn quốc từ bắc tới nam trước khi đất 
nước bị chia đôi. Quốc gia có chủ quyền khi họ làm chủ 
đồng tiền mà dân tin tưởng.

Chủ nhân Ngân Hàng Đông Dương là người Pháp. 
Họ phát hành tiền đông dương lưu hành cho cả 3 quốc 
gia Việt Miên Lào. Khi đất nước chia đôi, csBV theo 
nền kinh tế bao cấp, tiền bạc vô nghĩa; trong khi đó 
miền nam theo nền kinh tế tự do, tiền đông dương vẫn 
lưu hành cho cả 3 nước Miên, Lào và miền nam. Đồng 
tiền có giá trị khi người dân tin tưởng nên tiền miền 
nam phải chuyển từ Đông Dương sang VNCH.

TT NĐD mua lại Ngân Hàng Đông Dương, đổi tên 
lại thành Ngân Hàng Quốc Gia VN, nhưng phải chờ có 
sự đồng ý của hai quốc gia là Cao Miên và Lào vì họ 
có thể đòi lại số tiền nợ mà NHĐD thiếu họ. TT NĐD 
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chấp nhận mua lại Ngân Hàng Đông Dương và phát 
hành tiền VNCH thay thế đồng tiền Đông Dương. Ông 
cho lập Ngân Hàng Tín Dụng để cho dân vay tiền trong 
dịch vụ xuất nhập cảng. Sự việc thành công.

KẾT LUẬN
cSBV cai trị miền nam trên 10 năm (1975-1986) đưa 

miền nam từ giàu có đến tán gia bại sản; không phải chỉ 
mất tài sản mà còn về nhân mạng có thể lên đến gần ½ 
triệu người chết trong nhà tù, chiến tranh và vượt biển 
tìm tự do. Cùng thời gian 9 năm dưới nền đệ nhất cộng 
hòa, xã hội miền nam từ sự xáo trộn trở nên giàu có 
thịnh vượng, nhất là những năm đầu của thập niên 60 
khi csBV chưa xâm nhập vào nam.

Viện Sử Học VN với sự hợp tác hơn trăm vị sử gia, 
giáo sư, tiến sĩ cho xuất bản Bộ Lịch Sử VN năm 2017. 
Bộ sách có 15 quyển, mỗi quyển trên dưới 500 trang; 
tổng cộng 7,500 trang; đặc biệt quyển thứ 14 viết về 
giai đoạn 1975-1986. Họ không có một dòng viết về 
người tù cải tạo hay người vượt biển tìm tự do. Các chi 
tiết này không có trong chánh sử của kẻ chiến thắng, 
nhưng nhân loại không quên tội ác của họ.

Đại học Sophia tại Tokyo, Nhật Bản, đã phát hành 
sách “Boat People” (Thuyền Nhân) vào ngày 30.4.1978 
(3 năm sau tháng tư đen 1975) với tựa đề The Holocaust 
of the 20th Century (Thảm Nạn của Thế Kỷ 20) với 
nhiều hình ảnh, bài vở ghi lại sự ra đi mạo hiểm của 
con dân miền nam trên những chiếc thuyền mong manh 
trước sóng to gió lớn biển cả. Sách này tưởng niệm 
đồng bào bỏ mình giữa đại dương.  

Không biết có ai còn nhớ hình ảnh chiếc bè vượt biển 
được đóng bằng 36 thùng phuy xăng do ông Nguyễn 
Văn Phong 51 tuổi, một tiểu thương ở Gia Định, cùng 3 
con trai hoàn thành chiếc bè trong 3 tháng trời ráp nối. 
Bè chở 14 người gồm vợ con và 3 người bạn đi từ Vũng 
Tàu. Trên tàu có 1 hài nhi 3 tháng đã được tàu Nhật 
Shokomaru vớt cách phía đông Vũng Tàu 175 dặm vào 
ngày 27 tháng 9, 1975. 

Đặng Tấn Hậu

Hình chiếc bè đóng bằng 36 thùng phuy xăng

VONG QUỐC 
KHÚC

Tháng Tư héo hắt giọng hồ cầm
U uất trao đời mấy quãng âm
Nợ nước trào sôi luôn réo gọi
Nỗi nhà âm ĩ mãi thì thầm
Oằn vai nợ gánh nghiêng bờ lỡ
Bạc tóc sầu mang trĩu bóng râm
Đàn tâu não nùng vong quốc khúc
Se lòng thắt ruột phải cam tâm

NGUYỄN HỮU TÂN

Hình vẽ chi tiết về chiếc bè (trên) 
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Thơ Vũ Linh Huy
Thưa Quý Vị và Các Bạn thân mến,

Biến cố mất nước ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã gây 
muôn vàn tang tóc, mất mát, đổ vỡ cho quân và dân 
Miền Nam, nhưng những người phải gánh chịu nhiều 
thương đau, tủi nhục nhất là các Thương Phế Binh Việt 
Nam còn sống tại quê nhà, bị cộng sản kỳ thị, khinh 
ghét, đàn áp mọi ngày trong suốt 44 năm qua. Họ là ân 
nhân của chúng ta. Chúng ta nợ họ món nợ ân tình, món 
nợ máu xương. Chúng ta phải biết ơn họ và cố gắng trả 
ơn họ trong khả năng của chúng ta, được chừng nào 
hay chừng nấy.
Trong tâm tình đó, tôi xin gửi đến quý vị và các bạn mấy 
vần thơ mộc mạc dành cho TPB/VNCH và các ân nhân 
đã giúp đỡ ho.

CÁM ƠN DÒNG CHÚA CỨU THẾ 
VIỆT NAM
ĐÃ CỨU GIÚP 
THƯƠNG PHÉ BINH 
VIỆT NAM CỘNG HÒA

Lời cảm tạ gửi Dòng Cứu Thế
Giúp Thương Binh, chia sẻ đắng cay
Dù bao áp lực trong, ngoài
Các cha vững bước, giang tay cứu đời

Nếu các cha mà rời tay lái
Khi bốn bề kinh hãi sóng nhồi
Phế binh ta sẽ mồ côi
Lang thang, vất vưởng, ai người đỡ nâng

Có các cha như vầng mây ấm
Như mẹ hiền trải tấm lòng ra
Đón người lính cũ về nhà  
Gặp nhau mừng tủi, tưởng là trong mơ

Kể từ ngày ngọn cờ bị gãy
Người thương binh rước lấy nhục nhằn
Hoạ tai đổ xuống vai oằn
Chịu bao khinh miệt, tủi thân vô cùng

Sống cô đơn nơi vùng lầy lội
Hoặc ở gần rác thối bao năm
Vách xiêu, mái dột, tối tăm
Gió lùa, mưa ướt, đêm nằm chẳng yên

Mắt đui mù, triền miên tăm tối
Cụt chân tay, lặn lội lết lê...
Hôm nay cha đón mời về
Chào mừng trân trọng, bảng đề “Tri Ân”

Trả danh dự người quân nhân cũ
Và cám ơn những sự hy sinh
Của người đã hiến đời mình
Cho Miền Nam được thanh bình, tự do. 

Các cha luôn sống cho người khác
Cho những người lưu lạc, khó nghèo
Chân Thày Chí Thánh bước theo
Thương người cùng khổ, bọt bèo, nổi trôi

Chúc các cha vững đời thánh thiện
Vững tinh thần tận hiến mọi ngày
Còn người thương phế binh đây
Còn Dòng Cứu Thế giang tay  đón mừng

Boston
Bác sĩ Vũ Linh Huy
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CẢM TẠ NGƯỜI 
THƯƠNG PHẾ BINH 
VIỆT NAM CỘNG HOÀ
Kính tặng các anh Thương Phế Binh Việt Nam Cộng 
Hoà.
Kính tặng Quý Cha, Quý Thày Dòng Chúa Cứu Thế 
Việt Nam, Quý Thiện Nguyện Viên và Ân Nhân đã hết 
lòng phục vụ TPB/VNCH và hỗ trợ cho công tác tình 
nghĩa này.

Thương Người Lính Cộng Hoà tàn phế
Anh hy sinh thân thể vì tôi
Nhờ anh tôi sống yên vui
Nhờ anh tôi có cuộc đời hôm nay

Anh can đảm, vững tay cầm súng
Cho hậu phương được sống yên lành
Hy sinh tất cả tuổi xanh
Cho tôi cơ hội học hành, tiến thân

Miền Nam mất, một thân anh chịu
Bao khổ đau nặng trĩu vai gầy
Kéo lê cuộc sống lất lây
Đui mù, què cụt, tháng ngày lầm than

Nhưng anh vẫn vững vàng khí phách
Không quên câu: "Đói sạch, rách thơm"
Dù thân gầy, áo rách tươm 
Tinh thần trong sáng Miền Nam vẫn còn

Các anh giữ tâm hồn văn nghệ
Giữ vững tình huynh đệ chi binh
Dù quân thù có rẻ khinh
Các anh tự trọng, biết mình là ai

Tiền đồn mới không ai cướp được
Là tinh thần yêu nước, thương nòi
Trong tim ấp ủ tình người
Kẻ thù không thể đẩy lùi, phá tan

Xin gửi anh muôn vàn thương mến
Lời tri ân, chúc nguyện an bình 
Chút quà nhỏ, nặng ân tình
Trao người anh dũng, Phế Binh Cộng Hoà.

Boston, ngày 28 tháng 8 năm 2018
Chuẩn bị cho Cuộc Gây Quỹ "Chút Quà Cho Anh" 
ngày 8 tháng 9 năm 2018 tại Boston.

BS Vũ Linh Huy

CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ 
CHÚT NẮNG XUÂN
Tạ ơn Con Cái Thánh An-Phong
Và Thiện Nguyện Viên mở tấm lòng
Giúp đỡ Thương Binh trong túng cực
Giữa bao vùi dập, kiếp long đong

Ôi đẹp làm sao tiếng “TRI ÂN”
Dành cho CHIẾN SĨ cụt tay chân
Dị hình, đui điếc vì thương tật
Bởi hiến đời trai giúp nhân dân

Vui sướng biêt bao, gặp bạn bè,
Tủi, tủi, mừng mừng, mắt lệ hoe
Chiến hữu năm xưa từng sát cánh...
Ôm nhau, tâm sự, hát nhau nghe

Danh Dự chúng tôi được phục hồi,
Dù quà vật chất có nhỏ nhoi
Tâm tình gói ghém là vô giá
Cảm tạ ân nhân bốn phương trời.

Chúng tôi đã có chút nắng xuân
Quý thay hai tiếng ngắn “TRI ÂN”
Dù cho cuộc sống còn cơ cực
Tin yêu vẫn sáng, đẹp vô ngần

BS Vũ Linh Huy
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Nhớ về 
những giờ phút 
cuối cùng của 

Sài Gòn
Ngày 30 tháng 
Tư năm 1975

Nỗi xúc cảm ngàn đời của Nguyên Trần
                                  Mẹ ơi! Con Mẹ chưa già
                   Giữ quê quê mất, dựng nhà nhà tan
                       (Con Mẹ chưa già-Hà Huyền Chi)

      Đêm 29 rạng 30 tháng 4 năm 1975, thủ đô Sài Gòn 
gần như bỏ ngõ. Cơn mưa trái mùa khiến cho bầu 

trời thêm thê lương ảm đạm,  mưa rơi nhè nhẹ  như 
dòng lệ khóc thương cho một đất nước tội nghiệp sắp 
sửa bị xóa tên trên bản đồ của thế giới tự do nhân bản 
vì sự phản bội cay đắng của một đồng minh oan nghiệt. 
Những giọt mưa lất phất buồn ray rức cũng đủ làm cho 
những con người sắp mất nước tan nát cõi lòng trong 
nỗi tuyệt vọng khốn cùng.                                       

Giờ giới nghiêm hầu như không còn hiệu lực, thế nên 
cho dù đã khuya rồi nhưng người ta vẫn nhốn nháo đổ 
xô xuống bến Bạch Đằng với hy vọng tìm con đường 
vượt thoát.

      Mặc dù sinh trưởng ở miền Nam nhưng qua kiến 
thức thu thập từ bạn bè miền Bắc, từ sách vở và các 
phương tiện truyền thông trong ngoài nước, tôi đã biết 
được cái hiểm họa Cộng Sản nó tàn khốc dã man là 

dường nào nên cũng muốn ra đi lắm nhưng khổ một nổi 
là trong cơn hỗn loạn tan tác kinh hoàng mà người dân 
Sài Gòn  chen lấn xô đẩy để tìm con đường chạy trốn 
Việt Cộng hay nói rõ hơn là tìm đường sống, nhưng 
trong giây phút quan trọng đó, tôi hoàn toàn không thể 
mang cả vợ con đi theo mà chỉ có thể xuống tàu một 
mình. Và vì cái tình cảm gia đình theo kiểu tiểu tư sản 
trong con người tôi nó còn nặng nề bảo thủ lắm thì làm 
sao mà tôi có thể rứt áo ra đi như những người khác cho 
được. Thà chết thì chết hết chứ ai mà tìm đường sống 
cho riêng mình bao giờ.                                                               

Ngoài trời lúc bấy giờ vẫn còn mưa rơi lất phấ, đầu óc 
tôi nóng bừng với ý nghĩ đau đớn là một kiếp sống nhục 
nhằn đày đọa đang chờ đón gia đình tôi và cả  dân tộc 
tôi trong nay mai. Để cho tâm hồn có chút thanh thản, 
tôi lấy xe Honda chạy một vòng thành phố và để nhìn 
thấy Sài Gòn lần cuối cùng đang thoi thóp ít màu sắc 
dân chủ một thời và cũng để hít thở chút không khí tự 
do còn sót lại trong những giây phút phù du của cả một 
chế độ Cộng Hòa nhân bản. Sài Gòn trong cơn hấp hối 
sao mà buồn rầu thảm thương như cô gái điếm về chiều 
đang đứng bẽ bàng đón khách trong não nề tuyệt vọng 
trên một góc phố tiêu điều hoang vắng. Như một người 
đắm chìm trong cơn mộng du hãi hùng, tôi cứ chạy 
lang thang vô định trên những đường phố hắt hiu ngậm 
ngùi trước giờ đổi chủ. Tới đường Lý Thái Tổ gần khu 
Ngã Bảy, tôi thấy xác chiếc trực thăng UH 34 nằm bẹp 
ngay trên đường mà sau này mới biết là trong ngày 
hôm đó trực thăng theo kế hoạch White Christmas đến 
điểm hẹn để bốc một số viên chức Mỹ ra hạm đội thì bị 
dân chúng Sài Gòn đeo nhau lên đến over load làm phi 
công phải hủy bỏ chiếc trực thăng luôn.                

                                                         
Sau một hồi “lang thang dưới mưa hoàng hôn”, tôi 

chạy Honda về nhà với một cõi lòng trống vắng và 
nặng trĩu u hoài. Đêm đó, tôi nằm trùm chăn kín mít 
như trốn chạy một sự thực đau thương đổ nát sắp phủ 
chụp lên toàn thể đồng bào miền Nam . Ngay cả trong 
lúc mệt mỏi, tôi cũng đã thiếp đi trong cơn ác mộng 
kinh hoàng của cơn đại hồng thủy sắp nhận chìm cả đất 
nước thân yêu của tôi.

      11 GIỜ SÁNG NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1975, 
tổng thống Dương văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều 
kiện, khai tử nước Việt Nam Cộng Hòa mà bao Quân 
Công Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa đã hi sinh cả tính 
mạng, đổ bao xương máu để gìn giữ. Sài Gòn thực sự 
đã trút hơi thở cuối cùng. Tôi thẫn thờ lê gót ra đầu 
đường Trương minh Giảng để thấy một số đồng bào 
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hiếu kỳ tụ tập ven đường xem “bộ đội đến”. Phần đông 
người dân miền Nam đều hụt hẫng ngỡ ngàng cũng như 
lặng người kinh hãi nhìn đoàn quân chiến thắng chân 
mang dép râu hay dép Bình Trị Thiên, đầu đội nón cối 
hay chiếc mũ tai bèo hống hách xô bồ nghênh ngang 
tiến vào thủ đô thân yêu giữa nỗi tuyệt vọng đớn đau 
của chúng tôi. Mọi người buồn bả nhìn nhau như thầm 
nói là lũ cướp rùng rú này sẽ mang đến cho miền Nam 
những bất hạnh oan khiên tang tóc nữa đây. Sài Gòn 
yêu dấu của tôi đã thực sự đắm mình trong cơn hoảng 
loạn.

      Ngay từ 
giây phút đầu 
tiên ấy, đã có 
một hố ngăn 
cách sâu xa 
vô hình giữa 
đám con cháu 
Hồ tặc xâm 
lăng và những 
người dăn 
miền Nam bị 
mất nước. Chỉ 
có bầy thú vật 
trở cờ theo 
đóm ăn tàn mà 
dân ta gọi là 
tụi cách mạng 
30 là hớn hở 
reo mừng. Tay 
đeo foula xanh 
đỏ (tượng trưng cho 2 lá cờ sắt máu sát nhân của bọn 
MTGPMN và Cộng Sản Bắc Việt), chúng chạy lăng 
xăng la lối nạt nộ dân Sài Gòn, lùa mọi người ra đứng 
hai bên đường để chào đón quân "cắt mạng" vào ăn 
cướp Sài Gòn. Thực ra, bọn chúng nào có xa lạ gì đâu, 
trước đây chúng là lũ đầu trộm đuôi cướp, băng đảng 
lưu manh, tội phạm hình sự mà cả xóm đều chán ghét 
khinh bỉ, nay tâng bốc cách mạng để hi vọng kiếm tí ân 
huệ. Chính bọn này sau đó làm trò chỉ điểm, xúi giục rỉ 
tai làm nhiều người dân Sài Gòn lâm cảnh tù đày chết 
chóc, tán gia bại sản và làm tan nát biết bao gia đình 
thường dân vô tội. Chúng bắt mỗi gia đình phải mua 
lá cờ MTGPMN để treo trước nhà và người dân miền 
Nam  phải tuân hành trong đau đớn căm hờn.

      Làm thân phận người dân thua trận phải chào đón 
lũ cướp nước, lòng chúng tôi tràn ngập nỗi phẫn  hận 
bi thương. Ngoài ra cứ thỉnh thoảng lại có tin nát lòng: 

Trung Tá Cảnh Sát Nguyễn văn Long anh dũng tuẩn 
tiết ngay dưới chân tượng Thủy Quân Lục Chiến trước 
trụ sở Quốc Hội, các chiến sĩ Nhảy Dù trại Hoàng Hoa 
Thám ở Ngã Tư Bảy Hiền rồi Người Nhái ở Cát Lái tiếp 
đến anh em Cảnh Sát Dã Chiến Quận 6 tử thủ đến giây 
phút cuối cùng rồi tự sát tập thể. Rồi đến sự hy sinh cao 
cả của một số chiến sĩ không quân oai dũng như Thiếu 
tá Phụng, Trung úy Sơn, Trung úy Thành, Trung úy 
Hiền trong khi tự ý bay những chiếc A119, Skyraiders 
để bảo vệ vùng trời Sài Gòn dưới làn súng phòng không 
dày đặc của kẻ thù với hy vọng mong manh là làm chậm 

bước tiến  của 
quân thù. Chúng 
tôi đau đớn xót 
xa đến không 
cầm được nước 
mắt trước những 
vị thánh tử  vì 
đất nước như thế. 
Ôi! đất nước ta 
có lắm anh hùng 
khí tiết đến vậy 
ư! Trời ơi! Vận 
nước cùng tận 
đến thế này ư ! 

      Và kể từ 
ngày 30 oan 
nghiệt đó, một 
lịch sử đen tối 
bắt đầu phủ chụp 
lấy cả dân tộc 

miền Nam. Thôi đành phải lâm cảnh gia đình tan nát, 
người dân xa lìa, nhân tân ly tán. Hung tin cứ tàn nhẫn 
lần lượt tiếp đến, các vị thần tướng Nguyễn Khoa Nam, 
Phạm văn Phú, Lê văn Hưng, Trần văn Hai, Lê Nguyên 
Vĩ, Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, Đại Tá Đặng Sĩ Vinh cùng 
nguyên gia đình, hải quân thiếu tá Lê Nguyên Tuấn… 
và nhiều anh hùng chiến sĩ vô danh khác đã oanh liệt 
tuẫn tiết theo mệnh nước làm cho người dân miền Nam 
vô cùng đau xót tiếc thương. Giờ đây, ai nở đem thành 
bại để luận anh hùng.                                    

Đã vậy, người dân miền Nam còn đau đớn căm hờn 
khi tên nhạc sĩ thân Cộng Trịnh Công Sơn còn nhào lên 
đài phát thanh Sài Gòn ôm đàn lãi nhãi bài”Nối vòng 
tay lớn” hô hào “đồng bào hân hoan chào đón quân 
cách mạng giải phóng miền Nam thoát khỏi sự trấn áp 
bạo tàn của bọn Mỹ Ngụy”

Thế rồi những thương phế binh của chế độ Cộng Hòa 
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bị đuổi ra khỏi Quân Y Viện một cách vô lương dã man. 
Trên thế giới loài người nhân bản, thử có cảnh nào tàn 
nhẫn thương tâm cho bằng hình ảnh người thương binh 
kiệt lực đau yếu, mình còn đầy vết thương tích lê lếch 
trên đường “xuất viện” với giọt nước mắt căm thù còn 
đọng trên đôi mắt đau thương tủi hờn, hình ảnh người 
lính mù cõng người lính què trên vai run rẩy rồi cả hai 
cùng té ngã thảm thương, hình ảnh người lính cụt tay 
mỏi mệt đi về một phương trời vô định vì loài quỷ đỏ 
Cách Mạng đã cắt hết con đường sống của họ. Rồi thì 
nghĩa trang Quân Đội bị san bằng, pho tượng “Tiếc 
Thương” ghi lại hình ảnh người lính Cộng Hòa thương 
tiếc đồng đội bị giật sập bởi những kẻ chiến thắng tiểu 
nhân hèn hạ.

Rồi toàn thể Quân Công Cán Chính bị tập trung vào 
các nhà tù còn tàn ác dã man hơn cả Gulag (Siberia) 
được che đậy dưới mỹ từ "cải tạo". Họ bị giam cầm 
ở những nơi đèo heo hút gió, lam sơn chướng khí để 
lao động khổ sai trong đói rách đọa đày mà ... không 
bao giờ biết được ngày về và hàng chục ngàn người đã 
vùi thân xác nơi trại cải tạo mà không thấy mặt vợ con 
và những người thân yêu trước giờ phút lâm chung.                                                                                    
Rồi thì hàng triệu người bỏ nước ra đi tìm tự do, đem 
sinh mạng ra đánh canh bạc xả láng với rừng thiêng 
nước độc, với biển cả hãi hùng. Mặc dù tất cả đều biết 
rằng những chông gai nguy hiểm chết người đang chờ 
đón ngay trước mắt với tương lai đen tối mịt mùng 
nhưng đối với họ thì thà chết trên biển Đông hay 
rừng thẳm còn hơn là sống dưới chế độ phi nhân sắt 
máu của bọn Cộng Sản. Theo phỏng tính thì có đến 
cả nửa triệu người vượt biên đã chết thảm trước khi 
đến bến bờ tự do. Hình ảnh đau thương tan tác của 
những người liều chết ra đi gợi tôi nhớ lại câu ca dao 
ru em man mác buồn mà ai cũng từng nghe từ tấm bé:                                                                                                                                  
Ra đi là sự đánh liều

Nắng mai nào biết mưa chiều nào hay                                         
Rồi thì lùa dân đi kinh tế mới, đánh tư sản mại bản 

để ăn cướp tài sản của cải mà người dân chắt chiu gầy 
dựng bằng mồ hôi nước mắt.

      Rồi thì áp đặt chính sách hành hạ thân xác, khủng 
bố tinh thần người dân kiểm soát kìm kẹp qua phương 
thức hộ khẩu, đoàn ngũ hóa lão ông, lão bà, phụ nữ, 
thanh thiếu niên, thiếu nhi... Liên tiếp đổi tiền để bần 
cùng hóa người dân cho tới khi mọi người chỉ còn mỗi 
cái khố che thân.

      Rồi thì bắt dân đi làm lao nô các xứ Đông Âu để 
ăn xén ngoại tệ và để trừ nợ viện trợ chiến tranh từ các 
quốc gia này. 

      Rồi thì xã hội băng hoại, đạo đức suy đồi, nhân 

phẩm chon vùi cộng thêm sự quản trị tồi tệ ngu đần, 
tham nhũng ngập tràn đã khiến đất nước mặc dù không 
có chiến tranh cũng vẫn không phát triển được và là 
một trong những quốc gia nghèo đói nhất trên thế giới. 
Hậu quả là có rất nhiều phụ nữ Việt Nam phải lấy chồng 
Đài Loan, Đại Hàn, Mã Lai, Singapore ... sống cuộc đời 
cơ cực tủi nhục nô lệ tình dục và còn bị đánh đập tàn 
nhẫn có khi còn bị người chồng nhẫn tâm sát hại. Tất cả 
chỉ vì  hai chữ hi sinh để cứu sống gia đình và bản thân 
khỏi cảnh túng cùng. Trẻ em mới 12 tuổi đã phải đi bán 
dâm, gia đình cha mẹ anh chị em ruột thịt vẫn phải lừa 
dối lường gạt nhau để dành sự sống sống. 

      Rồi thì tham nhũng móc ngoặc phá nát cơ đồ 
giang sơn gấm vóc, khánh tận tài nguyên quốc gia.

      Rồi thì dâng đất dâng biển cho quan thầy Trung 
Cộng một cách lén lút báo hại vô số  ngư phủ vì cứ 
tưởng là mình đánh cá trên hải phận của mình nên phải 
chết một cách oan uổng trước súng đạn của hải quân 
Trung Cộng, hay bị bắt bớ đánh đập đòi tiền chuộc. 

      Ôi! Còn có biết bao nhiêu cái rồi thì nữa mà bút mực 
nào kể ra cho xiết. Đất nước và dân tộc Việt Nam chúng 
ta thật vô cùng oan khiên bất hạnh.  Tội ác dã man tày trời 
của bè lũ Việt Cộng, nước biển Đông không rửa sạch, 
rừng thiêng chẳng phủ lấp, trời nào dung và đất nào tha.                                                                                                               
Hiện nay, trước hành động xâm lăng đất và biển công 
khai trắng trợn của quan thầy Trung Cộng, bọn Việt 
Cộng vì sợ mất đảng, mất quyền lực, mất đô la tham 
nhũng nên ngậm câm miệng. Chẳng những thế chúng 
còn dã man đánh đập tù đày những nhà đấu tranh yêu 
nước tổ chức biểu tình phản đối Tàu Cộng xâm lăng và 
hô hào bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trước hành động 
hèn với giặc ác với dân của bọn Bắc Bộ Phủ,  toàn dân 
Việt Nam đã vượt qua sự sợ hải đồng loạt đứng lên 
rầm rộ chống đối chúng với sự hỗ trợ tích cực của 3 
triệu đồng bào hải ngoại thì  ngày tàn của Việt Cộng sẽ 
không xa.

                         Nguyên Trần-Toronto
                    Tưởng niệm Mùa Quốc Hân
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VN Services

Heating/Air Conditioning
Máy lạnh, máy sưởi, máy độ ẩm
Appliances - Máy giặt, máy sấy 

Máy rửa chén
Tủ lạnh, freezer, lò điện, lò gas
Chạy đường ống gas cho BBQ, 

Lò gas, máy sấy gas
Giải quyết các trường hợp có 

Warning tag của Consumer Gas.

Fully Insured  
TSSA Registered

Thợ làm việc tận tâm, 

đúng tiêu chuẩn tại Canada

Xin gọi:

Nguyễn Hữu Vững 
(416) 388-5609
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những tên cộng phỉ xâm lược man 
rợ đầy thú tính từ phương bắc; 
đã lạnh lùng và tàn nhẫn ra lệnh 
thủ tiêu họ, không một chút tiếc 
thương, trong biến động do chính 
bọn chúng gây ra, trong lần bọn 
xâm lược này tấn công xâm chiếm 
cố đô Huế; trong dịp Tết Mậu Thân 
1968.

Hạ tuần tháng 4, năm 1968.
Khoảng gần hai tháng, sau Tết 

Mậu Thân, cố đô Huế đã được 
Quân Đội VNCH tái chiếm (25 
tháng 2 – 1968 dựng lại cờ tại kỳ 
đài chính của cố đô Huế)

Huế, sau những ngày bị bọn quỉ 
đỏ tràn ngập, đã nhuộm máu đào 
tang thương và đẫm nước mắt khóc 
than!

Không có phường nào, xã nào, 
không có xóm nào, không có gia 
đình nào, là không có người thân 
ngã gục, cha xa con, vợ mất chồng 

luận án Y Khoa; nhìn tên, tước vị 
của các Giáo Sư người Đức, bỗng 
nhiên tôi thấy lòng bồi hồi dâng lên 
niềm đau xót vô vàn với những tiếc 
nuối khôn nguôi. Những thương 
yêu, kính mến, với biết bao kỷ 
niệm và lòng tri ân với các vị; đã 
vì thiện tâm, chấp nhận hy sinh, xa 
gia đình, xa bạn bè, xa tổ quốc thân 
yêu, để đem sở học và nguyện ước 
của mình, đi truyền rao để khai hóa 
tận một xứ sở kém mở mang, xa 
xôi hẻo lánh, đầy dẫy hiểm nguy, 
ở tận bên kia bờ Đại Dương. Ước 
nguyện của quí vị thật dễ thương 
và hiền hòa là làm sao tạo dựng 
những bác sĩ Y Khoa tài năng, để 
đem sở học phục vụ bệnh nhân, 
phục vụ con người, phục vụ Y đạo 
ở ngay xứ sở họ.

Thế nhưng, những hy sinh cao 
quí, từ những con người nhân 
ái đó, đã bị trả một giá quá đắt - 
bằng chính mạng sống của họ - bởi 

Đi nhận 
xác Thầy

Tôn Thất Sang

Kính dâng hương hồn các vị Giáo 
Sư Đức Quốc:

Giáo Sư Gunther Krainick và Phu 
Nhân:

- Thạc sĩ Y Khoa Đại Học 
Greifswald 1943

- Thạc sĩ Y Khoa Đại Học Freiburg    
1951

- Giáo Sư Nhi Khoa Đại Học 
Freiburg 1954

- Giáo Sư Nhi Khoa Đại Học Y 
Khoa Huế

Giáo Sư Raymund Discher:
- Giáo Sư Bệnh Lý Nội Thương 

Đại Học Y Khoa Huế
- Trưởng Khu Bệnh Lý Nội Thương 

Đại Học Y Khoa Huế

Bác Sĩ Alterkoster:
- Phụ Tá Giáo Sư Bệnh Lý Nội 

Thương
- Bác Sĩ thường trú khu Truyền 

Nhiểm
   ... là những vị đã đóng góp công 

lao và tâm trí rất nhiều vào việc 
khai sáng Đại Học Y Khoa Huế...

Những vị, với lương tâm chức 
nghiệp cao quí và lòng vị tha vô bờ 
đối với bệnh nhân, đã mãi là gương 
sáng của chúng tôi.

Những vị đã bỏ mình nơi quê 
người vì tâm hồn bác ái và tình 
nhân loại (Tết Mậu Thân 1968)

 Lần giở những trang trân 
trọng đầu tiên của cuốn 
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không định hướng như bị mộng du. 
Tôi đi mà lòng ngậm ngùi thương 
tiếc như lạc mất người yêu xưa! 
Tôi đi, nhìn, nghe, phân vân, bồng 
bềnh như đang sống trong một cơn 
ác mộng khủng khiếp !

Bỗng tôi hoảng hồn vì tiếng Vespa 
rít lên bên cạnh, đồng thời với cái 
vỗ vai làm tôi giật bắn người:

-Đã biết tin gì chưa?

Tôi định thần nhìn lại, thì ra Đặng 
Ngọc Hồ, tôi hỏi.

-Tin gì mà có vẻ gấp rút thế?
-Tìm thấy xác của các thầy 

Krainick, Discher, Alterkoster và 
cả xác bà Krainick nữa!

-Trời ơi, có chắc không, ở đâu?
-Nghe đâu gần chuà Tường Vân, 

phía trên giốc Nam Giao. Rồi Hồ 
nói luôn:

-Ban đầu dân họ tưởng người 
Mỹ, họ báo với tiểu khu. Tiểu khu 
liên lạc với Lãnh Sự Mỹ, thì được 
biết phía Mỹ tuy có thiệt hại khá 
nhiều, nhưng không có mất tích. 
Sau liên lạc với viện Đại Học mình 
và với Lãnh Sự Quán Tây Đức thì 
biết Đức bị mất tích 4 công dân: 3 
nam và 1 nữ. Bây giờ thì hoàn toàn 
trùng khớp

Tôi chưa kịp đình thần, thì trong 
tiếng còi inh ỏi, đã trông thấy Bùi 
Hữu Út xuất hiện như một cơn 
lốc trên chiếc xe gắn máy, lạng và 
thắng nhanh như chớp! Tôi và Hồ 
vừa vội vàng nhảy tránh cú lạng 
vừa nói cho Út biết... Đằng xa lại 
thấy Lê Đình Thiềng, chở Nguyễn 
Quang trờ tới...

Bọn tôi, vội vàng làm cuộc họp 
“bỏ túi” trên lề đường Trần Hưng 
Đạo, gần Chi Thông Tin ở chân 
múi cầu Trường Tiền, bay giờ đã 
gãy một nhịp do đạn pháo kích của 
bọn cộng phỉ xâm lược từ phương 
bắc – vết ô nhục do đoàn cán binh 

đời theo níu chân 
bọn chúng và gia 
đình mà đòi món 
nợ xưong máu 
ngút trời này !

- Nào Khe Đá 
Mài, Bãi Dâu, Tây 
Lộc..., mà mỗi 
địa danh là một 
chứng tích không 
thể chối cãi về 
những tội ác man 
rợ, kinh khiếp đến 

rợn người, gây ra bởi loài quỉ đỏ 
cộng phỉ uống máu người không 
biết tanh !! 

Huế tang thương lầy lội
Huế rách như xơ mướp!
Huế tiêu điều với tường xiêu, 
mái đổ
Huế với thép gai giăng mắc
Huế như mặt kẻ bị đậu mùa!!
Huế với B40, với AK47, 
với CKC báng đỏ,
Huế đầy nước mắt với khăn tang,
Máu đỏ tanh hôi chảy ngập đàng,
Hoa cúc, mai vàng sao
chẳng thấy?
Chỉ còn hoang lạnh với ly tan?!! 
 
Các nạn nhân vô tội đã bị bọn sát 

nhân khát máu mang ra sau chùa 
bắn theo kiểu hành quyết KGB với 
một viên đạn vào đầu. Thiếu Tá Từ 
Tôn Khoáng thì bị bọn chúng ra 
lệnh bắn nát thây với hơn 200 viên 
đạn vào người !

Sở dĩ tìm được các xác chết tại 
khe Đá Mài là do oan hồn của một 
thanh nữ Phật Tử bị bọn ác thú việt 
cộng thủ tiêu để diệt khẩu, đã chết 
oan uổng, tức tưởi, nên đã hiển linh 
về báo mộng cho mẹ đi tìm xác và 
đưa đẩy bà mẹ này đến khe Đá Mài.

Trong cái cảnh hỗn mang ấy, 
tôi đi giữa kinh thành Huế tang 
thương, đổ vỡ, lạc lõng, bơ vơ, 

hoặc bằng viên đạn, hoặc bằng con 
dao, hoặc bằng cán cuốc...Có hàng 
loạt ngưòi bị chôn sống, sau khi bị 
cột thành từng “xâu người”, nối kết 
lại bằng dây dừa, dây điện thoại...

- Nào Phú Thứ oán khí ngất trời, 
với tiếng khóc và màu tang phủ 
trắng cánh đồng!

- Nào chùa Áo Vàng (Tăng Quang 
Tự), nào lăng Tự Đức.

- Nào Trung Học Gia Hội, với 
hầm chôn tập thể, nơi mà trường học 
biến thành lò sát sinh, nơi mà bọn 
súc sinh “phản sư diệt tổ” Hoàng 
Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc 
Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn 
Thị Đoan Trinh, Nguyễn Đóa, Tôn 
Thất Dương Tiềm, Tống Hoàng 
Nguyên, Hoàng Lan, Nguyễn Thiết, 
Nguyễn Bé, Nguyễn Hữu Vấn, 
Trần Văn Linh, Lê Văn Hảo (Chủ 
Tịch của “cái-gọi-là” Lực Lượng 
Dân Tộc, Dân Chủ và Hoà Bình tại 
Huế), Thích Đôn Hậu, Thích Trí 
Tịnh, Thích Thiện Siêu …..

Tất cả những tên ác thú này đã 
chứng tỏ bản chất khát máu, man rợ, 
đê hèn, tiểu nhân của bọn cộng phỉ 
để chôn sống hàng loạt con người 
bằng xương bằng thịt với nỗi đau 
kinh khiếp, rợn người mà oán khí 
chất ngất của họ chắc chắn sẽ đời 
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hầm chật hẹp đó, 4 ngưòi ngoại 
quốc đều bị trói thúc ké, hai tay 
bị bẻ quặt ra sau lưng, bị siết chặt 
bằng giây điện thoại truyền tin. 

Nhìn mặt họ đều bị biến dạng thê 
thảm. Thái dưong trái là lỗ đạn vào, 
thái dưong phải là lỗ đạn ra, nên bị 
phá ra toang hoát; mắt lồi hẳn ra 
ngoài! Đưòng đi ngọt xớt của viên 
dạn do chính kẻ luôn luôn miệng 
trơ trẽn và lố bịch rêu rao lấy lưọng 
khoan hồng và nhân đạo làm nền 
tảng để xử thế, đã làm méo mó, 
biến dạng những khuôn mặt hiền 
hoà của các vị thầy chúng ta. 

Các Thầy đã “được giải phóng” 
bởi những tên tay sai man rợ ác ôn 
của cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng 
Miền Nam của bọn Bắc Bộ Phủ 
dựng nên ! Chúng đã đang tâm đi 
“giải phóng” những con ngưòi chỉ 
biết đem tình thương và lòng nhân 
ái ra cứu chữa cho mọi ngưòi bệnh 
tật, nghèo đói..

Sau đó, chúng tôi cùng nhau, 
ngươi một tay phụ giúp anh em 
chuyển xác quí thầy lên xe của tiểu 
khu và đưa vào nhà xác của Bệnh 
Viện Trung Ương Huế.

Cả thành phố Huế xôn xao, cả 
bệnh viện xôn xao! Nhiều ngưòi đã 
khóc nức nở. Có nhiều tiếng khóc 
thầm lặng ở khu nội thưong, phòng 
cấp cứu, khu truyền nhiểm, khu nhi 
đồng…..

   -Ôi, còn đâu nữa vị Bác Sĩ 
trưỏng đoàn, luống tuổi, hồn nhiên, 
thưong yêu sinh viên, đã luôn luôn 
tận tụy trong bài giảng, trong lâm 
sàn, suốt đêm ngày khám bệnh ở 
khu Nhi Đồng. Thân mật với sinh 
viên, vui đùa, xem như con; chúng 
tôi thưòng gọi ông là Bon Papa.

Có lần, trong khi chuông reo, chờ 
giáo sư đổi giờ vào giảng, chúng tôi 

Bọn tôi cám ơn viên Sĩ Quan và 
tất cả lên xe, nhắm hướng chùa 
Tường Vân trực chỉ.

Chùa Tưòng Vân nằm về hưóng 
tây nam núi Ngự Bình (hưóng Nam 
Giao, từ phố đi lên), đi quá chùa Sư 
Nữ một quãng xa thì rẽ phải, con 
đường mòn đất đỏ, thoai thoải dốc 
với nhiều ổ gà và nhiều bụi rậm.

Ngôi chùa với mái rêu phong, 
cỗ kính, chung quanh sân rộng là 
những ngọn trúc la đà. Ở giữa là 
ngọn giả sơn Ngư Tiều Canh Độc. 
Xa xa, về phía dưói ruộng là hàng 
tre bao phủ, xanh ngắt một màu, 
xen kẽ mấy cây lồ ô, thân vàng có 
sọc xanh, dịu dàng lay động trứoc 
gió. Cảnh chùa tuy đẹp, nhưng bọn 
tôi không còn lòng dạ nào thưởng 
ngoạn khung cảnh nên thơ! 

Vừa xuống xe tại sân chùa, đã 
nghe tiếng cuốc xẻng và thấy vài 
người dân địa phưong tụm năm 
tụm ba, cùng một vài anh em quân 
nhân đang xúm xít đào bới tận bờ 
hào tre, cách sân chùa khoảng 200 
mét. Bọn tôi vội vàng chạy lại:

  -Tội quá các anh ôi, 3 ông, 1 bà. 
Tất cả đều bị bắn giống nhau. Tụi 
việt cộng thật quá dã man, tán ác ! 
Tiếng một quân nhân phát biểu.

"... Trong chiếc hầm chật hẹp đó, 
4 ngưòi ngoại quốc đều bị trói thúc 
ké, hai tay bị bẻ quặt ra sau lưng, 
bị siết chặt bằng giây điện thoại 
truyền tin..."

Tôi vội vàng nhìn theo tay anh 
chỉ, thấy ba quân nhân đang cùng 
một vài ngưòi dân, tay cuốc, tay 
xẻng, nhẹ nhàng xúc đất và cát lên 
từ một chiếc hầm đào vội; bề dài 
khoảng 3.0m, bề ngang khoảng 
1.0m và bề cao khoảng 1.0m, vừa 
đủ cho thế quì thẳng đứng của một 
ngưòi ngoại quốc! Trong chiếc 

cộng phỉ bắc việt để lại, khắc một 
vết nhơ sâu đậm trong lòng người 
dân xứ Huế có lẽ đến muôn đời sau.

Khi đó vào khoảng mười giờ 
sáng, cái lạnh của những ngày 
đầu Xuân len lén như dao cắt vào 
da thịt, lại thêm cái nắng quái của 
ngày Xuân, sao hôm nay lại khác 
thường, nó nhợt nhạt, vàng vàng, 
tai tái như da của một xác chết. 
Nó như bàng bạc mùi tử khí của 
một thành phố đang ung mủ, đã có 
lắm người chết oan khiên uất hận; 
chúng tôi chợt nghĩ đến các thầy và 
thương quá là thương

Tôi đề nghị anh Hồ qua tiểu khu 
hỏi lại tình hình an ninh vùng đó 
đã ổn chưa, rồi sau đó, chúng tôi 
lên xe, chở nhau, nhắm vùng Nam 
Giao trực chỉ.

Một hồi sau, Tiểu Khu cho một 
tiểu đội, trên chiếc xe Dodge, với 
vũ khí đầy đủ đi mở đường, nhắm 
hướng vùng chùa Tường Vân. Anh 
Thiếu Úy bảo bọn tôi ngồi chờ ở 
ngã ba đường Nam Giao, ngã rẽ 
vào chùa Tưòng Vân để chờ họ báo 
tin. Khoảng nửa giờ sau, viên sĩ 
quan trở lại bảo tình hình an ninh 
an toàn, ụ không có mìn bẫy và 
hiện tiểu đội ông vẫn bám sát địa 
hình.  

Đột nhiên ông buồn bã, ngậm 
ngùi nói:

-Quân tôi, cùng một số dân trong 
xóm, đang đào đất, thấy nhô lên 
bốn cái đầu tóc, trong đó có một 
đầu tóc màu bạch kim. Thật tội 
nghiệp quá!

Bọn tôi nhìn nhau thở dài:
-Chắc là thầy Discher rồi!
Mái tóc màu bạch kim, hơi dợn 

sóng của người thầy tài ba thưong 
mến học trò, xem học trò như con, 
không ngừng ám ảnh tâm hồn 
chúng tôi đến xót xa.
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quyết thầy bằng viên đạn xuyên 
thái dương đầy thù hận!

Nguyện cầu linh hồn Bác Sĩ 
Raymund Discher sẽ mãi mãi bình 
yên ở chốn vĩnh hằng.

 
-Ôi, còn đâu nữa Bác Sĩ 

Alterkoster, ngưòi Bác Sỉ trẻ tuổi, 
đẹp trai, tận tâm ở khu truyền 
nhiễm. Alterkoster với bộ râu quai 
nón đầy vẻ giang hồ của một tay 
hải tặc khí phách “Le Viking”, đôi 
mắt xanh biếc ánh lên nét thông 
minh và nhân từ; nhìn chung rất 

lôi cuốn và nhất định phải là 
một “good guy”. Alterkoster 
rất thân mật và hoà đồng với 
sinh viên, ông thưòng rũ sinh 
viên lên Kim Long, Thiên 
Mụ ăn chè, ăn bánh bèo .. 
Tướng ông rất tốt, xem qua 
không thể chết yểu được, 
ngờ đâu lại bại dưới tay “sát 
thủ” của đảng và bác!

Nguyện cầu BS. 
Alterkoster sẽ mãi mãi ở nơi 
chốn Thiên Đàng.

 
Tối hôm đó, chúng tôi, hầu 

như tất cả các sinh viên Y 
khoa còn tại Huế, đều tề tựu đến 
bệnh viện trung ưong. Từ Đại Học 
Xá Nam Giao, trung tâm Xavier, 
trường Nữ Hộ Sinh Quốc Gia, Cán 
Sự Y Tế... các bạn ở mọi nơi trong 
thành phố, lần lượt biết tin, tập 
trung tại phòng trực bệnh viện để 
phân chia công việc và trực xác quí 
thầy, đang tạm quàng tại nhà xác 
bệnh viện.

Mờ sáng hôm sau, quan tài quí 
thầy được đưa lên quàn tại Toà 
Viện Trưỏng Viện Đại Học Huế.

Sinh viên Y khoa chúng tôi, quần 
sẩm, áo chemise trắng dài tay, 
cravat đen; nghiêm trang vòng tay 
đứng thành hai hàng, trực bên quan 

nơi không còn hận thù, ở nơi mà 
bọn quỉ đỏ phải lánh xa.

   -Ôi, còn đâu nữa, Bác Sĩ 
Raymund Discher - ngưòi BS trẻ 
tuổi, điềm đạm và trầm tĩnh, vui 
tính và nhân hậu nhưng nghiêm 
khắc, ngày đêm ở khu truyền 
nhiễm, với tương lai đang rực sáng, 
Nhớ lại những “Family Party” thầy 
và cô thỉnh thoảng mở ra, mời sinh 
viên một vài lớp đến dự trong căn 
apartment nhỏ ấm cúng, bên bờ 
sông Bến Ngự. Thầy và cô hạnh 
phúc bên nhau như đôi vợ chồng 

mới cưói, thức ăn nhẹ, ruợu chát đỏ, 
vừa chuyện trò với đám sinh viên 
và nghe những tấu khúc bất hủ của 
Mozart trong không gian của buổi 
chiều đang tắt nắng, chỉ còn lại ánh 
đèn vàng của gian phòng ấm cúng.. 
Hạnh phúc của thầy cô bình yên và 
miên viễn đến chừng nào.

 
  Tuy nhiên định mệnh năm Mậu 

Thân đã khắc nghiệt cướp đi mạng 
sống của người chồng tài hoa. Thầy 
vừa mới đưa vợ về nước, và đáng 
lẽ thầy còn được nghỉ, mọi ngưòi 
đều khuyên nên ở lại, nói tình hình 
ngoài Huế không an ninh, nhưng 
thầy lại tìm đủ mọi cách ra Huế để 
giảng dạy sinh viên cho kịp thời 
khoá biểu riêng mà thầy đã lập sẳn!

Bọn quỉ đỏ đã nhẫn tâm hành 

thuờng nghịch ngợm “câu giờ”; mặc 
dầu chuông reo, nhưng chưa chịu 
vào lớp. Tôi cùng Lê văn Mộ, Trần 
Xuân Thắng, Hoàng Thế Định…
đứng cheo leo trên mép thành cửa 
sổ lầu hai, nói chuyện phiếm. Ông 
đi lại nhắc nhở:

-C’est l’heure!
Chúng tôi giả bộ không nghe, ông 

vội trờ tới, nheo mắt, lo lắng mĩm 
cưòi nói:

  -N’avez vous pas peur de tomber 
du ciel?

Tôi làm bộ sắp rơi từ cửa sổ đáp:
  -Si, mais je veux 

voler dans le ciel plein 
de beaux nuages, mon 
bon papa.

Ông vội vàng chạy lại, 
hai tay nhẹ nhàng nhất 
bỗng tôi lên, đặt xuống 
sàn nhà, hào hển nói:

 -Oh, Il faut faire 
attention, mon pauvre 
enfant!

Bọn chúng tôi cười 
sảng khoái vì câu đựoc 
giờ, ù chạy vào phòng 
học. Bon Papa mệt nhọc 
theo sau!

 Còn đâu những kỷ niệm êm đềm 
bên ngưòi Thầy yêu quí, ngưòi đã 
đem hết cuộc đời tận tuỵ để phụng 
sự khoa học. Lẽ ra Thầy phải về 
nước dưõng bệnh một thời gian, 
sau khi bị cơn bệnh “Japanese 
Encephalitis” vật vã một thời, tưỏng 
như gần “đi đứt”. Tuy nhien ông đã 
ở lại vào dịp Tết Mậu Thân nghiệt 
ngả và bọn quỉ đỏ đã bắt Thầy cùng 
vị phu nhân can đảm, yêu thưong 
chồng, xin được đi theo để chăm 
sóc chồng cho đến ngày cuối cuộc 
đời thì Bà cũng bị xử bắn luôn!

 
Xin vĩnh biệt thầy cùng phu nhân.

Nguyện cầu Thầy cùng phu nhân 
thanh bình trong cõi vĩnh hằng, ở 
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từng tham dự nhiều buổi lễ ghi nhớ 
các anh hùng hy sinh cho tổ quốc, 
nhưng chưa bao giờ cảm động như 
hôm nay, khi tiễn biệt những người 
Bác Sĩ dân sự này đã chết cho lý 
tưởng cao cả vì tha nhân và nhân 
loại."

(**) Trích “Cái chết của Bác Sĩ 
Krainick” của Elje Vannema, trang 
98 – 99 (Cuốn Thảm sát Mậu Thân 
ở Huế)

Máy bay rời phi đạo, cất cánh lên 
cao dần và mất hút, mọi người vẫy 
tay tiễn biệt lần cuối, ánh mắt đỏ 
hoe, mờ lệ ...

 
Vĩnh biệt từ nay bóng dáng thầy
Tình sư nghĩa phụ sáng trời mây
Thương người viễn xứ thân tan 

nát
Lưu lại danh thơm với tháng 

ngày!
 
Tôn Thất Sang

vâng, người ấy chính là chị – cho 
tôi viết ra điều; phải chăng đó là 
những kỹ niệm cao quí nhất và 
thiêng liêng nhất của cả cuộc đời 
chị; mà tôi tin rằng, nếu mọi người 
biết đến, cũng sẽ làm tâm hồn họ 
thăng hoa, bâng khuâng và xúc 
động, như khi họ khám phá ra một 
khu vườn hoa đầy hương sắc, kỳ 
bí, mong manh, dễ vở. Họ sẽ ngạc 
nhiên thích thú và trân trọng giữ 
gìn...

(Chị là chuyên viên phòng thí 
nghiệm trường Y, nhưng chị thường 
lên thư viện để tìm sách đọc nghiên 
cứu, và trò chuyện cùng chị Hưòng 
nên nhiều người cứ tưởng chị là 
quản thủ thư viện - là chị Hường).

 
Sáng hôm sau, hai chiếc máy bay 

màu trắng bạc “Air America” đưa 
bốn quan tài vào phi trường Tân 
Sơn Nhứt. Ở đó, ngoài phái đoàn 
Đại Học Y Khoa Huế, còn có phái 
đoàn của sinh viên Đại Học Y Khoa 
Saigon chờ đón với vòng hoa phân 
ưu và biểu ngữ lên án bọn quỉ đỏ 
khát máu xâm lược từ phương bắc 
đã ra tay thảm sát một cách hèn hạ 
và man rợ những người làm công 
việc y tế, chỉ biết phụng sự khoa 
học và phụng sự nhân loại.

(**) Linh cữu của bốn vị được 
đưa ra phi cơ về cố quốc trên chiếc 
xe có bốn ngựa kéo, theo sau là 250 
sinh viên Y Khoa Huế và Saigon, 
đội đưa tang và đội quân danh dự 
của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa. 
Sinh viên cầm biểu ngữ nói lên 
lòng biết ơn công lao của quí vị...

Một biểu ngữ ghi “Đại Học Huế 
không quên các giáo sư người 
Đức”. Trước khi linh cữu được đưa 
lên máy bay, nghi lễ tiễn biệt diễn 
ra thật cảm động. Ông Trân, Thứ 
Trưởng Bộ Giáo Dục và Kỹ Thuật 
phát biểu: "Bao nhiêu năm, tôi đã 

tài quí thầy. Những tràng hoa phúng 
điếu rải rác của các Toà Lãnh Sự, 
các Trưòng, các Hội Đoàn, Đoàn 
Thể, các Phân Khoa bạn...

Đức Tổng Giám Mục Địa Phận 
Huế  Nguyễn Kim Điền chủ tế.

Không khí lắng đọng, cảm xúc 
và trang nghiêm. Mắt mọi ngưòi 
đều rưng rưng, tiếng máy quay 
phim đều đều, âm thanh trầm buồn 
như lời nguyện cầu. Đột nhiên, có 
tiếng thổn thức ở phía cửa chính, 
mọi ngưòi xôn xao nhìn ra; nhiều 
ống kính hưóng theo, ánh sáng máy 
ảnh lập loè: Một thiếu nữ, trong 
bộ đồ đen tuyền, khăn tang trắng 
bịt ngang đầu, nức nở lão đảo tiến 
vào; hai tay ôm chặc vòng hoa tím 
– Couronne Mortuaire – kết cườm 
đen có đính dãi băng màu tím với 
giòng chữ trắng “To You With All 
My Sacred And Humble Love” 
Đức Tổng Giám Mục lặng lẽ nhìn, 
nét mặt ngài dịu đi. Mọi ngưòi xúc 
động bàng hoàng cùng với nhiều 
tiếng nức nở. Ai đây? Ngưòi thiếu 
nữ nhẹ đặt vòng hoa trước linh cữu 
của BS. Alterkoster rồi phủ phục 
xuống, ôm quan tài khóc nức nở!

Mắt tôi mờ đi, cảm xúc đến lặng 
ngưòi; nhìn người thiếu nữ, không 
còn trẻ lắm, với nét thuỳ mị, đoan 
trang và kín đáo, kín đáo như trong 
tình yêu thiêng liêng của chị, thắm 
thiết và buồn như màu tím của 
vành Couronne mortuaire. Những 
giọt nước mắt xót thương chị đang 
gởi cho ngưòi mình yêu vừa ngã 
gục trên mãnh đất của quê hương 
nầy. Máu đào của anh, vô tình đã tô 
thắm lên quê hưong Việt Nam mến 
yêu của chị!

Tình yêu của hai người kín đáo 
và thầm lặng như giòng sông xứ 
Huế, rất ít người được biết.

Ở đây, tôi xin phép chị Thảo – 

Russia President 
Vladimir Putin 

(Tổng Thống Nga)

He who believes the 
communists has no brain. He 
who follows the communists 

has no heart.
Ai tin cộng sản, là không có 
cái đầu. Ai làm theo lời của 

cộng sản, là không có 
trái tim.



30 Tháng 4, 1975 - 2019203

 Phan Thiết  
những giờ phút 

cuối cùng

                   Hồi ức của Nguyễn Tấn Phát

Lời tác giả:

 Hồi ức này ghi lại những chuyện  xảy ra cách 
nay đã 38 năm, một thời gian quá dài cho một kiếp 
người. Thế nên không thể tránh được những sơ suất 
nhầm lẫn hoàn toàn ngoài ý muốn người viết. Tác giả 
vô cùng cảm kích nếu được quý độc giả sửa sai cho. 
Trân trọng.

 Tôi được Bộ Nội Vụ thuyên chuyển ra tỉnh Bình 
Thuận giữ chức phụ phụ tá hành chảnh vào trung tuần 
tháng 2 năm 1973 sau một cái Tết buồn hiu quạnh quẽ 
tại Vũng Tàu. Lúc đó cũng là  thời điểm thi hành hiệp 
định Paris 1972, Việt Cộng đang phát động  chiến dịch 
đánh phá khắp lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa trong mục 
tiêu “dành dân lấn đất”. Tuy vậy toàn tỉnh Bình Thuận 
vẫn tương đối an ninh phồn thịnh, sự đi lại trong tỉnh 
còn dễ dàng và ngay cả ban đêm, người ta có thể ra xa 
tận ngoại ô Phan Thiết như Sở Muối, Phú Hài để mà du 
dương tâm tình. Công việc làm ăn  buôn bán nhất là của 
giới hàm hộ (nước mắm) , diêm hộ  (muối) chưa gặp gì 
khó khăn bởi tình hình an ninh chiến sự như các tỉnh 
khác. Phải ghi nhận đó là công lao của Đại Tá Ngô Tấn 
Nghĩa, tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Bình Thuận. 
Thực vậy, với tài thao lược quân sự nhất là điều nghiên 
tình báo và với sự hòa mình sát cánh cùng binh sĩ và 
dân tình nhất là nông thôn, Đại tá Nghĩa đã á́p dụng 
chính ̣chiến lược tình báo nhân dân để đương đầu trực 
diện  với kế sách tình báo nhân dân của Việt Cộng và 

ông đã hoàn toàn chiến thắng trong kế hoạch lất gậy 
ông đập lưng ông. Thế nên Đại Tá Nghĩa chẳng những 
giữ yên được tỉnh nhà mà còn bẻ gãy âm mưu của bọn 
Việt Cộng nhằm cắt đứt Quân khu 2 và Quân khu 3 
giữa hai tỉnh Bình Thuận và Bình Tuy. Nhờ vậy, người 
dân trong lãnh thổ ông vẫn còn hít thở được không khí 
thanh bình tự do mặc dù chiến cuộc đang sôi động khắp 
nơi.
 Những tưởng rằng mình sẽ được tận hưởng yên 
vui trong cái nôi yêu thương bình dị của Bình Thuận 
một thời gian lâu nhưng có ai ngờ đâu đến ngày 2 tháng 
4 năm 1975 khi mà đoàn di tản hổn tạp kéo từ Nha 
Trang rồi Phan Rang vào Phan Thiết thì sự an bình của 
thành phố đã bắt đầu lung lay vì nó đã ra ngoài tầm 
kiểm soát của chính quyền địa phương. Phải đau lòng 
mà nói rằng có một số ít cá nhân với vũ khí trong tay đã 
lợi dụng tình trạng hổn quân hổn quan để cướp phá mấy 
cửa hàng buôn bán ngoài chợ. Đáng buồn hơn nữa là 
có một ông chủ tiệm tạp hóa vì tiếc của chống cự lại đã 
bị bọn chúng bắn chết tại chỗ. Kể từ đó, tất cả mọi nhà 

từ khu thương mại cho tới gia cư đều đóng cửa  im ỉm 
và thành phố Phan Thiết như đắm chìm trong cõi chết. 
Nhưng cũng phải công tâm mà nói là chỉ có một thiểu 
số gây rối loạn phá phách còn kỳ dư đều rất ôn hòa nhã 
nhặn chẳng hạn như các quân nhân Nhảy Dù , sinh viên 
Sĩ Quan Võ Bị Đà Lạt (dưới sự chỉ huy của cố Trung 
Tướng Lâm Quang Thơ) đã vô cùng trật tự kỷ luật khi 
xin vào tạm đóng quân tại sân Tòa Hành Chánh. Họ 
thật xứng đáng là những thiên thần mủ đỏ và những sĩ 
quan tương lai QLVNCH được đào tạo từ một trường 
võ bị lớn nhất Đông Nam Á. 

      Theo tin tức ghi nhận thì đoàn di tản nầy là một 
sự tập hợp của nhóm quân dân cán chính từ Pleiku, 
Kontum theo liên tỉnh lộ 7 kinh hoàng xuống tới Tuy 
Hòa rồi nhập chung với nhóm di tản từ Đà Nẳng, Qui 
Nhơn kéo vào tạo nên một đoàn người đông đảo dài cả 
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hai, ba cây số. Sau ngày đoàn di tản đi ngang thì sinh 
hoạt Phan Thiết gần như tê liệt, mọi người chỉ gặp nhau 
để trao đổi bàn tán tình hình chiến cuộc và vận mệnh 
đất nước. Có người còn toan tính chuyện bỏ nước ra đi 
vốn  là chuyện vạn bất đắc dĩ đối với một dân tộc nặng 
tình cảm gia đình và làng mạc quê hương như người 
Việt Nam.
       Tin tức chiến sự  nay mất tỉnh này mai mất tỉnh nọ 
làm tình thế thêm tồi tệ và bất lợi cho miền Nam hơn. 
Ngoài ra, sự phóng đại ác ý của giới truyền thông báo 
chí quốc tế  mà điển hình là đài BBC càng làm cho 
dân chúng thêm hoang mang hốt hoảng. Mặt khác, mối 
tương quan Việt - Mỹ  ngày càng ác hóa, Quốc hội Mỹ 
phủ quyết ngân khoản 300 triệu mỹ kim chi viện cho 
Việt Nam dù đó là con số nhỏ giọt so với quân viện ào 
ạt của Nga Sô và Trung Cộng cho bọn khuyển mã Việt 
Cộng. Đúng là đồng minh trói tay đồng minh để giao 
cho kẻ thù. Số mệnh của đất nước chúng ta trong đó có 
thành phố Phan Thiết quả là ngàn cân treo sợi tóc.

    Mấy hôm sau đó, Việt Cộng bắt đầu pháo kích bừa 
bãi vào thành phố, lúc đầu chúng còn rải pháo khắp 
nơi nhưng sau đó có lẽ đám đề - lô nội tuyến điều 
chỉnh được tọa độ nên đạn pháo chúng tập trung vào 
khu quân sự, tòa hành chánh và phi trường. Người ta 
rủ nhau xuống thuyền vượt biển ngang Bình Tuy vào 
Vũng Tàu rồi theo liên tỉnh lộ  15 về Sài Gòn. Thêm 
vào đó, Air Việt Nam cũng mở đường bay mới Sài Gòn 
- Phan Thiết để đưa người di tản vào Sài Gòn. Mỗi ngày 
có một chuyến bay mà nhu cầu quá đông nên lúc nào 
cũng full load. Thỉnh thoảng tôi đưa người quen ra phi 
trường và chứng kiến biết bao cảnh chia ly trong nước 
mắt tiếc thương. Việt Cộng biết được Air Việt Nam chở 
khách nên pháo kích phi trường thường hơn gây cảnh 
hổn loạn tan tác nhưng may mà không có sự thiệt hại 
nào cả. Mặc dù nguy hiểm thế nào đi nữa nhưng người 
ta vẫn cứ đi vì nếu cột đèn đi được thì nó vẫn cứ đi cơ 
mà (mượn câu nói của cố nghệ sĩ Trần văn Trạch).
Đường phố Phan Thiết  thật vắng vẻ tiêu điều, nhiều 
cửa hàng đóng cửa hẳn, có lẽ để được an toàn hoặc gia 
chủ đã mang cả gia đình vào Sài Gòn lánh nạn. 
 Có một hôm, Daniel Dennis cố vấn phó tỉnh đặc 
trách dân sự vụ và cũng là người bạn Mỹ thân nhất của 
tôi dẫn hai phóng viên hãng thông tấn Reuters và UPI 
đến gặp tôi để hỏi han tình hình và nhờ tôi tiếp họ . Tôi 
lái xe đưa họ đi một vòng thành phố và  vùng ngoại ô 
vẫn còn chút sinh khí cuối cùng. Cả hai vô cùng ngạc 
nhiên khi nhìn thấy cảnh an bình mặc dù hơi hoang 
vắng của thành phố. Họ bảo tình trạng an ninh tốt hơn 

họ tưởng nhiều, chỉ mấy tiếng đồng hồ trước đây khi 
còn ngồi trên máy bay, họ cứ nghĩ là Phan Thiết đã bị 
bỏ ngõ rồi. 
 Tôi liền pha trò với họ:
- Đừng bảo với tôi rằng từ nãy giờ mấy ông tưởng là 
đang tiếp chuyện với một cán bộ Cộng Sản phải không?
    Họ cười đùa lại:
- Chúng tôi đâu biết nói tiếng Nga.
 Câu chuyện cứ xoay quanh sự di tản chiến thuật 
của Nam quân nhưng chính yếu là câu họ hỏi mà tôi 
còn nhớ :
- Tại sao trong trận tổng tấn công Tết Mậu Thân, quân 
lực Việt Nam Cộng Hòa bị tập kích thật bất ngờ mà sau 
đó vẫn phản công tái chiếm lại tất cả các thành phố còn 
bây giờ miền Nam lại thất thủ nhanh đến vậy.
      Tôi trả lời vì đó là hai bối cảnh và hai thời điểm 
khác nhau. Tết Mậu Thân, Việt Nam Cộng Hòa còn 
được yểm trợ đúng mức của đồng minh và giới truyền 
thông phản chiến chưa đánh phá tệ hại. Còn  bây giờ 
miền Nam đã bị Mỹ cắt đứt mọi viện trợ ngay cả số 
tiền 300 triệu nhỏ nhoi cho một cuộc chiến mà còn 
không có (mà hai người đóng vai chính trong viiệc cắt 
hẳn khoản viện trợ nầy là hai thằng: thượng nghị sĩ bất 
lương John Kerry đương kim bộ trưởng ngoại giao Mỹ 
và Joe Byden bất tài đương kim phó tổng thống Mỹ 
cộng với tên trùm truyền thông thân cộng Ted Turner 
và mụ vợ phún Jane Fonda sau nầy có đứng chụp hình 
bên cây súng phòng khônng Việt Cộng) trong khi bọn 
Việt Cộng vẫn tiếp tục được Nga Sô và Trung Cộng 
quân viện ào ạt cộng thêm sự xuyên tạc phóng đại đầy 
ác ý của giới truyền thông quốc tế nhất là đài BBC, bọn 
phản chiến ngụy hòa cố tình chà đạp lên chính nghĩa 
miền Nam làm người lính Cộng Hòa cô đơn trong trận 
tuyến, bị trói tay chân, tinh thần dao động chán nản 
cùng cực. Với cán cân lực lượng quá chênh lệch như 
vậy thì chỉ có phép lạ (Miracle) thì miền Nam đáng 
thương mới  may ra chống đở được.

 Mấy ông ký giả cứ gật gù “ I see! that’s right ! ” 
nhưng thực sự ai mà biết trong thâm tâm mấy ổng nghĩ 
gì. Sic!
 Sau đó, Dennis và tôi đưa hai ký giả Anh và Mỹ 
ra phi trường trong yên lặng và riêng tôi với tâm trạng 
não nề. Lúc đó, Dennis đã cho tôi tôi biết một sự thật 
não lòng là Mỹ chẳng những đã cắt quân viện 300 triệu 
mỹ kim trong năm 1975 mà còn chấm hẳn quân viện 
vào năm 1976 có nghĩa là tổng thống Nixon và ngài cố 
vấn Kissinger bán đứng miền Nam cho Trung Cộng. Ôi 
thật đau đớn cho thân phận nhược tiểu. 
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     Chiều ngày 14 tháng 4, tôi đang ngồi trong văn phòng 
nói chuyện với Bác sĩ Nguyễn văn Trọng nghị viên Hội 
Đồng Tỉnh Bình Thuận (Trọng ngày trước là y sĩ của 
quân y viện Đoàn Mạnh Hoạch) thì Daniel Dennis cố 
vấn phó (là người bạn Mỹ mà tôi đã từng nhờ mỗi khi 
về Mỹ vacation mua giùm máy quay phim, đạn dược 
cho khẩu Browning 9 ly) hấp tấp chạy vào báo tin là 
có chuyến bay Mỹ sẽ về Sài Gòn trong vòng một tiếng 
xem tôi có muốn gởi gia đình đi không. Mừng quá, 
tôi xin ngay cho vợ con tôi đi và bác sĩ Trọng nhân 
đó cũng xin cho vợ con được tháp tùng theo. Thế là 
tôi cấp tốc chạy xe vào Ty Y Tế Phan Thiết bốc bà xã 
đang làm việc ở đó về nhà rước thêm hai đứa con gái 
nhỏ cùng thu xếp hành lý vội vả rồi ghé lại trường mẫu 
giáo đường Trần Hưng Đạo đón đứa con trai lớn đang 
học, chạy thẳng ra phi trường. Nhờ tấm manifest của 
Dennis, vợ con tôi và chị Thủy vợ bác sĩ Trọng cùng 3 
cô con gái được lên máy bay để lại cho anh Trọng và tôi 
sự yên tâm và bình tĩnh cần thiết vì không còn vướng 
bận thê nhi. Mãi sau này khi gặp lại gia đình, tôi mới 
biết  là chuyến bay đó trước khi bay vào Sài Gòn còn 
tới Nha Trang trong tình trạng  hổn loạn mà suýt tí nữa 
vợ con bác sĩ Trọng và vợ con tôi bị bỏ lại Nha Trang 
“để chào đón quân giải phóng”.

 Những ngày sau đó, vì Việt Cộng thường pháo 
kích vào Tòa Hành Chánh nên Đại Tá Nghĩa dời trụ 
sở về khu An Dưỡng Ty Xã Hội tọa lạc gần  bờ biển 
Vĩnh Thủy cho an toàn nhân viên. Có thể gọi đây là Tòa 
Hành Chánh dã chiến mà mục đích coi như địa  điểm 
tập họp công chức lại để điểm danh và phát lương chứ 
lúc đó việc đâu mà làm. Lúc bấy giờ thì Bộ chỉ huy 
Tiểu Khu và Tòa Hành Chánh đặt tại Lầu Ông Hoàng 
vừa dễ dàng quan sát tình hình vừa tránh pháo kích. 
             Những ngày kế tiếp, tình hình chiến sự vẫn 
tiếp tục bất lợi cho miền Nam cho đến chiều 17 tháng 
4 thì Việt Cộng đã đến Phan Rang. Hai tướng Nguyễn 
Vĩnh Nghi và Phạm Thanh Sang trong bộ chỉ huy tiền 
phương bị bắt giữ. Cùng chiều đó, Thiếu tướng Phạm 
văn Phú Tư Lệnh Quân Đoàn 2/ Quân Khu 2 đáp trực 
thăng xuống Lầu Ông Hoàng với nét mặt mệt mỏi u 
buồn. Đang bàn bạc tình hình chiến cuộc với Đại Tá 
Nghĩa thì trong  giây phút cực kỳ xúc động, Thiếu 
Tướng bỗng rút súng lục tự kết liễu đời mình nhưng 
cũng may có Thiếu Tá Phạm Huấn, tùy viên báo chí 
đứng bên cạnh đã nhanh tay chụp cây súng từ tay Thiếu 
Tướng bằng không thì tướng Phú đã là vị tướng đầu 
tiên tuẩn tiết trước ngày tàn cuộc chiến. Tuy nhiên, sau 
đó Thiếu Tướng cũng đã oanh liệt tự sát trong ngày 30 

tháng 4 đen tại Sài Gòn cùng với các thần tướng Lê văn 
Hưng, Nguyễn Khoa Nam, Trần văn Hai, Lê Nguyên 
Vỹ. Đúng là anh hùng tử chớ khí hùng nào tử và tự cổ 
chí kim có mấy ai đem thành bại mà luận anh hùng.

 Đêm đó, đứng trên Lầu Ông Hoàng, tôi lặng 
người nhìn xuống thành phố Phan Thiết qua ánh đèn 
mờ nhạt trong khói sương mà thấy lòng ngậm ngùi đau 
xót với ý nghĩ là nay mai mình sẽ vĩnh biệt thành phố 
thân yêu đầy ắp kỉ niệm này. Trong một thoáng bùi ngùi 
tiếc nuối, tôi  hít một hơi thở thật dài như cố níu kéo 
chút không khí tự do còn sót lại trong những giờ phút 
phù du cuối cùng  của một địa phương tuy mới đến 
nhưng quá nhiều tâm tình để lại. Cùng lúc đó tôi nghe 
đài phát thanh BBC từ chiếc radio bên cạnh loan tin 
Việt Cộng đã chiếm Phan Thiết. Ngay sau đó, những 
tiếng chửi thề tức tối của vài sĩ quan công chức chung 
quanh vì bản tin láo khoét. Việt Cộng còn ở xa hằng 
trăm cây số mà BBC đã chiếm Phan Thiết trước giùm 
cho chúng rồi. Chắc là đài này phát thanh từ Hà Nội 
quá hà. Đúng là giọng điệu Ông Truyền Thông “Xê ra 
cho ta loan tin…vịt”.

 Xế trưa ngày 18 tháng 4, Việt Cộng chiếm Phú 
Long mặc dù có sự chống cự anh dũng của một số chiến 
sĩ Địa Phương Quân trấn giữ cầu dưới sự chỉ huy anh 
dũng của đại uý Huỳnh văn Quý.  Và chúng thừa thắng 
tiến vào Phan Thiết giữa lúc lực lượng đồn trú Tiểu 
Khu- Tòa Hành Chánh trong tình trạng tử thủ. Chiếc 
T54 đầu tiên nghênh ngang chạy vào khuôn viên Tòa 
Hành Chánh và lãnh đủ một quả M72 từ phía Ty Hành 
Chánh, chiếc xe bốc cháy thảm hại và tên tài xế cùng 
xạ thủ tức tốc xuống chầu Bác không kịp trối. Nhưng 
ô kìa ! lạ thay chiếc xe như trái cầu lửa vẫn lao tới vùn 
vụt mặc dù không người lái (cái này là xe tăng T54 chớ 
hổng phải loại đồng hồ 2 cửa sổ không người nái đâu 
nghe) cho tới khi đụng phải bậc tam cấp tòa nhà chính 
mới chịu dừng lại. Sau này chúng tôi  phát giác ra là 
Việt Cộng khóa xích chân tài xế vào ghế ngồi và đồng 
thời đổi ngược hộp số xe tăng cho reverse với cycle 
thông thường nghĩa là khi tài xế đạp ga thì xe chạy 
chậm lại còn khi nới hay buông chân ga là xe chạy 
nhanh hơn. Mục đích của chúng là gắn liền bản mệnh 
tài xế vào chiếc xe tăng. Xe còn mầy còn, xe mất mầy 
mất, đừng có hòng tháo xích mà chạy trốn. Ngoài ra khi 
tài xế bị bắn hạ thì đương nhiên phải thả chân ga ra, do 
đó xe cứ tiếp tục lao tới nên dễ dàng uy hiếp tinh thần 
địch. Tự cổ chí kim, từ Đông sang Tây chắc chỉ có Việt 
Cộng mới có sáng kiến độc đáo tàn ác phi nhân  thế 
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này. Thảo nào mà chúng chẳng tự hào là đỉnh cao trí tuệ 
loài người. 

 Sau một hồi quần thảo, bọn Việt Cộng với nhân 
số hỏa lực hùng hậu đã đẩy lui lực lượng trú phòng nhỏ 
bé. Tất cả chúng tôi phải tháo chạy trên đường Huyền 
Trân Công Chúa dọc theo sông Mường Mán để tới bờ 
biển Thương Chánh rồi nhanh nhẹn lội xuống nước để 
leo lên các ghe đánh cá gần đó và trả tiền ngư phủ để 
họ đưa ra Vũng Tàu. Thực ra chính các ngư phủ và gia 
đình họ cũng muốn lánh nạn Cộng Sản nên chấp thuận 
cho chúng tôi quá giang. Lúc đó đúng 10:00 giờ đêm 
18 tháng 4 năm 1975!!! 
       Thuyền từ từ rời xa bờ biển Phan Thiết bỏ lại sau 
lưng một thành phố đang oằn oại rên siết dưới đôi dép 
Bình Trị Thiên của quân thù. Nghe vọng lại từ đâu đó 
tiếng súng vang rền tức giận của bọn chúng bắn vói 
theo chúng tôi. Qua màn đêm mịt mùng, tôi rưng rưng 
nhìn lại thành phố thân yêu lần cuối đang nhạt nhòa 
dưới cơn mưa bất chợt hay vì màn lệ đong đầy đôi mắt  
trong tiếng nấc nghẹn ngào:“Phan Thiết ơi! Vĩnh biệt 
Người. Vĩnh biệt tất cả”.
 Khi ghe chạy ngang mũi Kê Gà, đúng như sách 
Địa Lý Việt Nam dạy là tại đó có dòng nước xoáy vì 
đá ngầm có thể làm chìm ghe tàu. Ghe chúng tôi bị 
những lượn sóng ngầm xô đẩy trồi lên hụp xuống nhiều 
lần thật kinh hoàng. Nhìn về Phan Thiết thân yêu trong 
màn đêm u tối, tôi tưởng chừng như đó là một tương lai 
đen đang chờ đón đất nước và dân tộc tôi.Trên ghe bấy 
giờ có Trung Tá Mai Lang Luông, tham mưu trưởng 
tiểu khu mà bạn bè thân tình tặng anh cái tên ai nghe 
cũng ham là “khoai  lang luộc” . Anh ít nói nhưng vui 
tính dễ thương nhất là có giọng ca truyền cảm ru hồn, 
nghe anh hát bài “Em đến thăm anh một chiều mưa” 
của Tô Vũ thì đố ai mà không thấy lòng lâng lâng xao 
xuyến lạc vào cõi mơ màng huyền hoặc của một thời 
hoa mộng yêu đương. Ngoài ra còn có Phạm Ngọc Cửu 
phó tỉnh trưởng bạn đồng khóa QGHC với tôi, Trần 
Hữu Hàm trưởng ty Xã Hội, Đại Úy Nguyễn văn Sáu 
tùy viên Đại tá Nghĩa và tôi. Và đ́ó là những công chức 
quân nhân đã ở lại chia sẻ trong giai đoạn hiểm nguy 
gian khổ cùng Phan Thiết thân yêu cho đến những giây 
phút cuối cùng.
 Sau cùng rồi chiều 19 tháng 4, chúng tôi cũng 
vào tới Vũng Tàu, sau khi qua thủ tục an ninh xét hỏi, 
chúng tôi mướn xe theo tỉnh lộ 15 về tới Sài Gòn khi 
thủ đô đã bắt đầu trong tình trạng hoang mang ngơ 
ngác. 
 Cho đến ngày 30 tháng 4 Sài Gòn cũng chung 

số phận với Phan Thiết và cả miền Nam đều bị nhận 
chìm trong cơn đại hồng thủy xóa tên nước Việt Nam 
Cộng Hòa trên bản đồ thế giới. 

 Qua bài học đắng cay Việt Nam, những người 
yêu chuộng tự do đã sáng mắt ra rằng trong thế giới 
lưỡng cực không ai là đồng minh suốt đời và cũng 
chẳng ai là kẻ thù trọn kiếp (lời cố thủ tướng Anh 
Winston Churchill). Tất cả chỉ là quyền lợi và giai đoạn 
mà thôi. Hơn lúc nào hết tôi vô cùng thắm thía câu nói 
để đời của cố Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu: “Đừng 
nghe những gì Cộng Sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì 
Cộng Sản làm”.

 Để kết thúc bài hồi ức này, tôi xin thắp nén 
hương lòng tưởng niệm những quân công cán chính đã 
hy sinh trong cuộc chiến hay trại cải tạo nhục nhằn và  
những đồng bào đã bỏ mình trên biển Đông hay rừng 
sâu núi thẩm trên bước đường tìm tự do.

                                  Toronto - Nguyễn Tấn Phát

Viết trong niềm thương nỗi nhớ Phan Thiết
                     



30 Tháng 4, 1975 - 2019207

PHÉP LẠ CỜ VÀNG

Bạn ơi,
Bạn có thể gọi đó là một điều phi thường,

Còn tôi, tôi coi đó thực là phép lạ.
Mấy mươi năm sau ngày chính quyền và quân đội ta tan rã,

Chính thể xoá tên,
Dân ta, hơn ba triệu người, lưu lạc khắp mọi miền,

Khắp bốn biển, năm châu,
Vẫn đoàn kết cùng nhau,

Không phải quanh một minh chủ,
Hoặc một chính đảng có tầm cỡ,

Mà quanh một tấm vải. Vâng chỉ một tấm vải
(Hoặc đôi khi chỉ là tờ giấy)

Nền vàng với ba sọc đỏ.
Cờ Vàng là tên ta gọi nó.

Thấy nó là ta vui.
Thấy nó là ta cười.

Cười mà mắt lại rưng rưng,
Tủi, tủi, mừng mừng.

Ôi, hơn ba triệu người, bá nhân, bá tính,
Khác địa phương, tôn giáo, lập trường, chính kiến,

Giàu nghèo cách biệt, học lực không đều.
Nhưng quanh Cờ Vàng mọi ngăn cách bỗng triệt tiêu.

Ta đứng sát vai nhau, cất tiếng ca chào kính.
Chào Cờ Vàng, chào Tổng Tư Lệnh, Chào Thủ Lĩnh

Của chúng ta,
Vị Thủ Lĩnh tài ba

Cùng một lúc có mặt khắp nơi trên trái đất,
Cả trên chiến trường Afghanistan, Iraq,

Như một vị thần triệu mắt, triệu tay,
Như bà mẹ triệu con mà thương mến vẫn đong đầy...

Ôi ngọn cờ thần thánh đó
Mà hàng triệu con dân Miền Nam đã tưới bằng máu đỏ,

Đang liên kết chúng ta thành một khối vững vàng.
Vậy còn đợi gì, bạn ơi, hãy kính cẩn hô vang:

Vạn tuế Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ!
Vạn tuế Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ!
Vạn tuế Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ!

Vạn tuế Thủ Lĩnh của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản trên khắp cả địa cầu,
Khắp bốn biển, năm châu!

Boston

Bác sĩ Vũ Linh Huy
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Kính thưa Quý Đồng Hương, Quý Niên Huynh 
Trưởng, Quý Chiến Hữu,

Chiến tranh VN đến và đi, nhưng bất cứ ai đã là 
lính VNCH, dù chỉ một ngày, cũng tự hào thấy 

mình mãi mãi là lính. Và hôm nay, sau 44 năm kể từ khi 
chiến tranh VN chấm dứt, chúng ta – những người lính 
VNCH – cho dù đầu có bạc, lưng có còng… vẫn hiện 
hữu trong niềm tự hào và tấm lòng son sắt với lý tưởng 
chống cộng cứu nước.

Lịch sử đấu tranh chống CS và xây dựng cộng đồng 
tại hải ngoại, suốt thời gian 44 năm qua, đã chứng 
minh một sự thực hiển nhiên và rõ ràng: Người CQN/ 
QLVNCH luôn luôn có những đóng góp quan trọng ở 
mọi nơi, mọi lúc. Suốt 44 năm qua chúng ta đã vậy, 
trong hiện tại và tương lai, chắc chắn chúng ta và con 
cháu của chúng ta, cũng sẽ tiếp tục như vậy.

Với niềm tin sắt đá đó, vào thời điểm tất cả những 
người Việt yêu nước trên toàn thế giới đang bồi hồi đau 
xót và phẫn nộ, tưởng niệm 44 năm Quốc Hận 30.4, 
cho phép chúng tôi được kính cẩn nghiêng mình, cúi 
mái đầu sương điểm, cùng chia sẻ với Quý Niên Huynh 
Trưởng, Quý Ch/h và Quý đồng hương, những suy tư 
của chúng tôi.

NGƯỜI LÍNH VNCH TRƯỚC 1975
Nói về người lính VNCH trước 1975, ai cũng hiểu, 

chúng tôi đã chiến đấu để bảo vệ Miền Nam Tự Do, 
trước cuộc chiến xâm lăng do CS Bắc Việt khởi xướng 
với sự hậu thuẫn tiền của, vũ khí và nhân sự của CS 
quốc tế, trong đó có Nga, Tàu.

Là những thanh niên yêu nước, được tôi luyện trong 
ngọn lửa chiến tranh ái quốc với tâm niệm “Tổ Quốc – 
Danh Dự -Trách Nhiệm”, chúng tôi luôn sống và chiến 
đấu xứng đáng với niềm tin của người dân Miền Nam 

Tự Do trong suốt hơn 20 năm.
Ngay cả khi cuộc chiến bước vào những ngày tháng 

cuối cùng đầy bi kịch, những người lính VNCH vẫn 
can trường chiến đấu và nhiều người đã tuẫn tiết trong 
bi hùng như tướng Nguyễn Khoa Nam, Phạm Văn Phú, 
Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai, Lê Văn Hưng… Những 
sĩ quan như Hồ Ngọc Cẩn, Nguyễn Văn Long, Nguyễn 
Hữu  Thông,v.v. đã can đảm đối đầu với họng súng của 
VC để nêu cao KHÍ TIẾT, DANH DỰ của quân lực 
VNCH. Những người lính thuộc Trung đội Nhảy Dù 
của Thiếu Úy Huỳnh Văn Thái cùng nhau tự sát bằng 
lựu đạn sáng 30.4.1975. Những binh sĩ Thủy Quân 
Lục Chiến của Lữ Đoàn 147 cùng nhau tự sát ở Mỹ 
Khê, Đà Nẵng tháng 3.1975 để nêu cao khí tiết. Hơn 
100 Thiếu Sinh Quân chưa hề ra trận lần nào, đã quyết 
chiến anh dũng với địch trong hơn nửa ngày liên tục để 
bảo vệ trường Mẹ tại Vũng Tàu ngày  28 tháng 4 năm 
1975.v.v…

Nhắc lại những tấm gương anh hùng đó hôm nay, để 
thấy rằng, trong số tất cả những CQN/QLVNCH hiện 
còn sống trên khắp bề mặt địa cầu, nếu gặp phải những 
hoàn cảnh tương tự, chắc chắn cũng có nhiều Ch/h đã 
có những hành động anh hùng tương tự.

Nhắc lại những tấm gương anh hùng đó hôm nay, 
để mỗi người lính VNCH có quyền tự hào nói với anh 
linh của những chiến hữu đã hy sinh: Suốt 44 năm kể 
từ khi chiến tranh VN kết thúc, chúng tôi vẫn tiếp tục 
theo bước các anh, chiến đấu cho quê hương, dân tộc, 
vì chúng tôi luôn luôn tâm niệm: “Chiến bại chỉ là tạm 
thời. Bỏ cuộc mới đúng là chiến bại vĩnh viễn”.

NGƯỜI LÍNH VNCH SAU 1975
Sau 1975, CS chiếm được Miền Nam, nhưng CS 

không chiếm được lòng dân. Và cùng với lòng dân, 
người lính VNCH vẫn tiếp tục chiến đấu chống lại cộng 
sản một cách âm thầm, bền bỉ, can trường và đa dạng, 
trong lao tù, ở vùng kinh tế mới, hay trên mọi đường 
phố của thủ đô Sàigòn, của Miền Nam và ngay cả ở hải 
ngoại.

Ngay cả những người thương phế binh QLVNCH, 
cũng nêu cao phẩm giá, khí tiết và giá trị nhân bản, 
khiến mọi người dân Miền Nam, dù ở bất cứ đâu hay 
trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi nghĩ đến người lính 
VNCH, cũng đều tự hào, và kẻ thù CS phải kiêng nể.

Trong suốt 44 năm qua, không chỉ ở Miền Nam, mà 
có thể nói trên toàn lãnh thổ Việt Nam, ngọn lửa đấu 
tranh chống CS vẫn luôn âm ỉ, và càng ngày càng có 
nhiều người dân Miền Bắc coi cộng sản như một thứ 
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bệnh cùi hủi, ung thư, cần phải né tránh và ghê tởm. Có 
được như vậy, phần lớn là nhờ ở công lao của người 
lính VNCH, những người đã lớn lên trong Miền Nam 
tự do và được huấn luyện với tín niệm “Tổ Quốc – 
Danh Dự – Trách Nhiệm” và lòng nhân ái.

Hiểu rõ bản chất của cuộc chiến tranh VN, Thượng 
Nghị Sĩ Mc Cain, cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại 
VN, từng bị VC cầm tù nhiều năm và sau này được 
coi là “thiên cộng”, cũng đã phải thú nhận SỰ THỰC: 
“Chiến tranh VN đã kết thúc với phần thắng thuộc về 
kẻ ác, kẻ bất nhân CS”.

Đó cũng là lý do khiến phần đông lính Mỹ tự hào khi 
tham chiến bảo vệ Miền Nam tự do. Như trước đây báo 
chí đã đăng tải, chính những cuộc điều nghiên của Mỹ 
cho thấy: 91% lính Mỹ tham chiến tại VN tự hào, đã 
chiến đấu bảo vệ Miền Nam tự do. 74% cựu chiến binh 
Mỹ khẳng định, họ sẵn sàng đến VN chiến đấu chống 
CS xâm lăng một lần nữa, cho dù biết rõ kết quả cuộc 
chiến không thay đổi. (*)

Những người lính Úc từng tham chiến tại VN cùng 
với tôi, cũng đều có một niềm tin và sự tự hào tương 
tự. Và nếu hầu hết CQN Mỹ, Úc, đã tin tưởng như vậy, 
thì tất nhiên, tất cả CQN/QLVNCH cũng đều tin tưởng 
như vậy, dù người lính VNCH đó hiện sống ở VN hay 
ở hải ngoại.

NGƯỜI LÍNH VNCH TẠI HẢI NGOẠI
Tại hải ngoại, nhìn vào quá trình đấu tranh chống CS 

và xây dựng cộng đồng của người Việt trong suốt thời 

gian 44 năm qua, ai cũng phải thừa nhận những đóng 
góp to lớn và quan trọng cuả người lính VNCH.

Từ những cuộc biểu tình đấu tranh chống CS, đến 
những cuộc diễn hành vinh danh Cờ Vàng tại Mỹ, Úc, 
Âu Châu; từ những vận động chính giới Mỹ thông qua 
nghị quyết tôn vinh Cờ Vàng, đến những cuộc biểu tình 
chống VTV-4 của VC tại Úc; từ những sinh hoạt truyền 
thống duy trì tinh thần ngày Quốc Hận 30-4, ngày Quân 
Lực 19.6 trên toàn thế giới, đến những vận động huỷ bỏ 
thỏa thuận MoU giữa Cựu Chiến Binh Úc với VC;… 
đâu đâu cũng có sự tham gia tích cực và nòng cốt của 
người CQN/QLVNCH.

Song song với đấu tranh chống CS, CQN/QLVNCH 
còn sát cánh với các hội đoàn, đoàn thể và cộng đồng 
trong mọi công tác xây dựng, giúp người Việt hội nhập 
thành công trong xã hội mới, đồng thời nâng cao uy tín 
và giá trị của tinh thần người Việt quốc gia trong xã hội 
bản xứ.

Với quá khứ 20 năm oai hùng bảo vệ Tổ Quốc, 44 năm 
kiên cường và bền bỉ đấu tranh CHỐNG CỘNG tại VN 
cũng như hải ngoại, chúng tôi tin tưởng, người CQN/
QLVNCH cùng thế hệ hậu duệ, sẽ tiếp tục có những 
đóng góp quan trọng trong cuộc đấu tranh CHỐNG 
CỘNG, giành tự do dân chủ tại VN trong tương lai.

TƯƠNG LAI VN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CQN/
QLVNCH

Nhìn vào tình hình VN hôm nay, chúng tôi tin  rằng, 
trong tương lai gần, CS vẫn tiếp tục thống trị VN. Điều 
này dẫn tới một loạt hậu quả nghiêm trọng cho dân tộc 
VN. Cụ thể là tài nguyên và nhân lực của đất nước tiếp 
tục bị thất thoát vào tay ngoại bang, văn hoá VC ngày 
càng bị băng hoại, con người VN ngày càng bị tha hoá, 
kể cả các bậc tu hành, các nhà giáo dục, các bậc lương 
y trị bệnh cứu người…

Vì mối quan hệ giữa Trung Cộng và VC không chỉ 
là quan hệ chặt chẽ giữa DUY NHẤT MỘT CHỦ – 
MỘT ĐẦY TỚ, mà còn là mối quan hệ sinh tử phải có 
nhau của những chế độ CS cuối cùng trên thế giới. Vì 
vậy, đánh lừa người Việt trong và ngoài nước, bề ngoài 
VC giả vờ “thân Mỹ – thoát Trung”, nhằm che đậy SỰ 
THẬT, VC tiếp tục cắt đất, cắt biển dâng cho Trung 
cộng; thậm chí VC còn sẵn sàng để VN trở thành một 
quận huyện của Trung Cộng.

Song song với việc huỷ diệt chủ quyền quốc gia, VC 
còn huỷ diệt hàng loạt những giá trị nhân bản, giá trị 
văn hóa của dân tộc VN. VC đang biến cả dân tộc VN 
trở thành một lò tham nhũng, dối trá, bất nhân và vô 
cảm.

Vì vậy, muốn chống xâm lược Tàu cộng có hiệu 
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quả, điều kiện tiên quyết và tối hậu, là phải giải trừ cái 
nguyên nhân gây ra nó. Và căn nguyên chính yếu này 
không đâu khác, chính là cái chế độ CS độc tài bẩn thỉu 
đang cai trị trên quê hương đất nước chúng ta.

Dối trá và bạo lực là sách lược trị dân của người Cộng 
sản. Chúng dối trá để đánh lạc hướng; chúng bưng bít 
sự thật để người dân không thấy được những việc làm 
ti tiện và hèn hạ của chúng. Chúng dùng bạo lực để trấn 
áp tinh thần bất khuất của dân tộc, làm cho người dân 
sợ hãi, không dám phản kháng.

Trước thực tại và tương lai bi đát đó, con đường trước 
mắt và duy nhất đúng của dân tộc VN là phải CHỐNG 
CỘNG để lật đổ chế độ CS. Muốn vậy, cộng đồng người 
Việt hải ngoại – bao gồm những thành 
phần tinh hoa của VNCH trước 1975 cùng 
thế hệ hậu duệ, được tiếp thu những giá trị 
tinh thần cao đẹp của tự do dân chủ tại hải 
ngoại trong suốt 44 năm qua – phải là biểu 
tượng của Tự Do, Dân Chủ, Yêu Nước, 
Chống Cộng, và là chỗ dựa vững chắc cho 
90 triệu người dân trong nước, trong công 
cuộc lật đổ hoàn toàn chế độ CS.

TRÁCH NHIỆM CỦA CQN/QLVNCH 
ĐỐI VỚI CĐNV HẢI NGOẠI

Sau 30-4-1975, cộng đồng người Việt 
hải ngoại được thành hình, phát triển và 
trở thành một sức mạnh đối kháng quyết 
liệt, một mất một còn với chế độ VC. Nhờ 
có chính nghĩa và uy tín, sức mạnh kinh 
tế, chính trị, ngoại giao… uy tín của cộng 
đồng người Việt hải ngoại ngày càng lên cao, nên VC 
đã gặp rất nhiều thất bại và khó khăn trong đối nội cũng 
như đối ngoại.

Nhiều chính sách ve vãn đầy qủy mỵ, nhiều chủ 
trương tuyên truyền dối trá của VC tại hải ngoại, đã bị 
cộng đồng người Việt hải ngoại đập tan. Cụ thể, hàng 
trăm chuyến viếng thăm ngoại giao quốc tế, lãnh đạo 
VC phải chui cửa hậu; thậm chí có nhiều thành phố ở 
Mỹ thông qua nghị quyết cấm cửa không cho VC bén 
mảng.

Ngoài ra, chiến thắng có ý nghĩa hết sức to lớn, Cờ 
Vàng lần lượt được vinh danh và tung bay ở khắp nơi 
trên thế giới. Đặc biệt tại Úc, 15 năm trước, VTV-4 của 
VC bị nghiền nát, MoU giữa VC và nhóm lãnh đạo 
thân cộng RSL tại Úc, đã bị huỷ bỏ; và 10 năm trước, 
Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Toàn Thế Giới rợp bóng 
Cờ Vàng, trong khi hàng trăm lá cờ máu được VC âm 
thầm mang sang Úc, phải bị vĩnh viễn khâm liệm, hoặc 

bỏ thùng rác.
Trước hàng loạt thất bại bẽ bàng đó, VC đã tung 

không biết bao nhiêu tiền của và nhân sự đánh phá cộng 
đồng người Việt hải ngoại, đồng thời mua chuộc những 
người nhẹ dạ, ham tiền, trong cộng đồng người Việt 
cũng như trong chính giới, thương gia bản xứ, làm tay 
sai cho chúng.

Hậu quả, trong cộng đồng người Việt hải ngoại đã có 
những phân hóa; đã có những tổ chức chấp nhận hòa 
hợp hòa giải bắt tay với VC; đã có những những chính 
trị gia, nhà văn, nhà báo, bẻ cong ngòi bút, viết bài chạy 
tội cho VC;  thậm chí đã có những vị lãnh đạo CĐ trở 
cờ chạy theo VC.

Trước thực trạng như vậy, người CQN/QLVNCH 
cần phải đấu tranh thẳng thắn, minh bạch, kiên quyết 
và không khoan nhượng. Lập trường của người CQN/
QLVNCH, cũng như của tất cả những người Việt yêu 
nước, từ trước đến nay và vĩnh viễn trong mai hậu, 
là KHÔNG ĐỐI THOẠI, KHÔNG HÒA HỢP HÒA 
GIẢI VỚI CS Ở BẤT CỨ ĐÂU, QUA BẤT CỨ HÌNH 
THỨC NÀO.

Để bảo vệ lập trường của mình, người CQN/
QLVNCH sẵn sàng tham gia, hoặc tổ chức các cuộc 
biểu tình chống VC; sẵn sàng đóng góp ý kiến, phê 
phán, phản đối bất cứ cá nhân hay tổ chức nào đi đêm 
với VC, đối thoại với VC, hay có xu hướng hòa hợp, 
hòa giải với VC. Dĩ nhiên, sống trong xã hội tự do dân 
chủ, người CQN/QLVNCH luôn luôn đấu tranh với kẻ 
thù trong khuôn khổ luật pháp, đồng thời phải bảo đảm 
sự đoàn kết trong cộng đồng.
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Tương lai của VN cũng như cộng đồng hải ngoại 
không chỉ tuỳ thuộc vào chúng ta, mà còn tuỳ thuộc 
quan trọng vào thế hệ hậu duệ. Muốn cho con em của 
chúng ta có thể tiếp tục con đường đấu tranh CHỐNG 
CỘNG của chúng ta, cùng có tín niệm “Tổ Quốc 
– Danh Dự – Trách Nhiệm” như người lính VNCH, 
chúng ta phải có bổn phận tôi luyện tinh thần yêu nước 
và lý tưởng CHỐNG CỘNG cho thế hệ hậu duệ, qua 
sách báo, tài liệu song ngữ.

Tre già măng mọc. Nhưng lớp măng đó có phải là 
măng của người Việt quốc gia yêu nước chống cộng, là 
hậu duệ của người lính VNCH hay không, sẽ tuỳ thuộc 
vào mỗi CQN/ QLVNCH.

Trong cuộc chiến tranh VN, chúng ta đã may mắn 
được là người Miền Nam tự do, được giáo dục, tôi 
luyện trở thành người lính VNCH, trước sau như một 
chiến đấu cho LÝ TƯỞNG YÊU NƯỚC CHỐNG 
CỘNG, bảo vệ quê hương. Nay chúng ta phải có bổn 
phận truyền lại cho thế hệ con cháu của chúng ta LÝ 
TƯỞNG YÊU NƯỚC CHỐNG CỘNG đó, để các em 
có thể vững vàng đi tiếp con đường đấu tranh CHỐNG 
CỘNG, chúng ta đã và đang đi.

Nên nhớ, trước muôn vàn cạm bẫy của VC và tay sai, 
thế hệ trẻ người Việt hải ngoại, rất dễ rơi vào cạm bẫy 
“KHÔNG CHỐNG CỘNG”. ĐẶC BIỆT, cạm bẫy của 
VC qua kế hoạch:

CHÍNH TRỊ HOÁ CỘNG ĐỒNG: Dùng bả vinh hoa 
trên đường công danh hoạn lộ, và chiêu bài “dấn thân 
làm chính trị phục vụ cộng đồng”, nhằm lôi kéo thế hệ 
trẻ VN, xa lánh  con đường đấu tranh, đầy gian nan thử 
thách, khiến thế hệ trẻ VN, ngày đêm ham muốn thành 
chính trị gia bản xứ, để rồi khi trở thành những chính 
trị gia gốc Việt, họ dễ dàng chạy theo quyền lợi của 
đảng phái, và trở thành miếng mồi ngon cho VC móc 
nối, mua chuộc, dụ dỗ… đi đến phản bội lý tưởng yêu 
nước chống cộng.

THƯƠNG MẠI HOÁ CỘNG ĐỒNG: Dùng sự thành 
công tiền bạc, công danh, sự nghiệp, trên thương trường, 
lôi kéo thế hệ trẻ VN xa lánh lý tưởng của người Việt 
yêu nước chống cộng, có nhân phẩm, tư cách, có trách 
nhiệm, giầu lòng tự trọng và biết yêu thương tổ quốc 
VN.

KẾT LUẬN
Suốt thời gian 70 năm qua, chúng ta đã luôn luôn tâm 

niệm: Danh Dự, Tổ Quốc, Trách Nhiệm. Hiện tại và 
tương lai, tâm niệm đó càng trở thành lẽ sống thiêng 
liêng cho mỗi người CQN/QLVNCH.

Với tâm niệm đó, người CQN/QLVNCH luôn luôn 
cảnh giác, nhìn rõ mọi mưu mô của kẻ thù; và cũng 
luôn luôn chân thành trong cư xử, để không nhìn lầm 
bạn thành thù. Chúng ta phải sẵn sàng bỏ qua những 
dị biệt, nâng cao đoàn kết trong cộng đồng, nhưng 
cũng thẳng thắn đấu tranh với những dị biệt, sai trái, xu 
hướng thoả hiệp, chủ trương hoà hợp hoà giải với CS, 
ảnh hưởng đến sức mạnh đấu tranh của cộng đồng.

44 năm trước, trong những ngày này của Tháng Tư, 
người lính VNCH cùng với cả dân tộc VN đang trải qua 
những giờ phút cực kỳ bi phẫn, đau đớn uất hận, nhưng 
cũng vô cùng bi tráng, hào hùng.

44 năm qua, kể từ khi chiến tranh VN kết thúc, người 
lính VNCH vẫn tiếp tục chiến đấu cho quê hương, dân 
tộc. Và muôn đời trong mai hậu, người lính VNCH cùng 
các thế hệ hậu duệ, sẽ mãi mãi tự hào, tiếp tục theo đuổi 
con đường chống cộng cứu nước, với lý tưởng cao đẹp 
Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm, vì mỗi người lính 
VNCH và tất cả những người Việt yêu nước đều tâm 
niệm: “Chiến bại chỉ là tạm thời. Bỏ cuộc mới đúng là 
chiến bại vĩnh viễn”.

Tháng Tư Quốc Hận 2019
Brisbane, Queensland, Úc Châu

Huỳnh Bá Phụng
Chủ Tịch Hội CQN/QLVNCH/QLD Úc Châu
Cựu Chủ Tịch Tổng Hội CQN/QLVNCH 
Úc Châu
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- Không ai được thờ ơ với vận mệnh đất nước.

- Tổ quốc không phải của riêng Bộ trưởng.

- Nếu chính phủ tự ý để nhà thầu Trung Quốc làm 
đường cao tốc Bắc Nam, chúng tôi sẽ xuống đường 
phản đối.
- Tẩy chay các dự án đầu tư từ Trung Quốc.Hợp lòng 

cùng hàng ngàn trí thức nhân sĩ yêu 
nước và hàng triệu người dân cả nước, 
người dân xứ Nghệ đã khẳng khái 
tuyên bố quan điểm và quyền phản 
kháng của mình trước vận mệnh đất 
nước.

Vô cùng cảm kích tinh thần yêu 
nước của người dân Xứ Nghệ và 
xin chân thành cảm ơn hành động 
vì vận mệnh đất nước của họ.

Tuyên bố của Linh mục Nguyễn Đình Thục 
cùng bà con giáo xứ Song Ngọc

Hôm nay Chủ nhật 31/3/2019, người dân xứ Nghệ 
tuyên bố sẽ xuống đường biểu tình nếu nhà cầm 

quyền Việt Nam để Tàu cộng làm chủ dự án cao tốc 
Bắc - Nam.

Giáo dân thuộc Giáo xứ Song Ngọc cùng Linh mục 
Nguyễn Đình Thục đã lên tiếng như sau:

-Kiên quyết không để nhà thầu Trung Quốc làm đường 
cao tốc Bắc Nam.
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Hồng Ước Mơ!
Tạm quên đôi phút tình riêng
Cùng chia đau nỗi lụy phiền quê hương
Hạ nhà rực lửa phố phường
Đông xa tim buốt mưa tuôn thành dòng
Xót xa canh cánh bên lòng
Hòa chung nhịp thở trời hồng ước mơ
Bình minh xoá áng mây mờ
Chuyền tay hơi ấm màu cờ thắm bay!

Kim Oanh
Melbourne 

Ngày tổng biểu tình toàn quốc hổ trợ cho đồng bào 
ở Viêt Nam. Dưới cơn mưa và giá lạnh ở Úc châu.
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DO  anh khơi dậy, suy tư thao thức
TỰ  tôi viết vì hai chữ  TỰ DO :
Ngay cả Mc.Cain người dân nước Mỹ
Phục vụ hết lòng, đời cha đời con
Khi chết rồi, vẫn lôi ra xỉ vả
Bởi người trốn quân dịch lắm của tiền
Thì xá gì những nước nghèo, nhược tiểu
Việt Nam Cộng Hòa, Đài Loan nhỏ bé
Bị bức tử, hay gạt qua một bên
Bao chiến sĩ Việt Mỹ đã hy sinh
Đời hào kiệt, lẫn tủi hổ, nhục vinh
Bao anh hùng tuẫn tiết chiến cuộc tàn
Bao người vào tù cải tạo gian nan
Bao anh linh nằm rừng sâu, lòng biển
Bỗng chốc thành vô nghĩa, oan khiên
Ôi: đồ chính trị, xấu xa bẩn thỉu !!!
Vì Mỹ bạn với Tàu, lại chống nhau
Washington rồi Bắc Kinh, lẩn quẩn ...

Lãng Du  
Đầu tháng 04,  2019

TỰ DO
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Xong tú tài, tôi vào Saigon cư ngụ trong đại học xá 
Minh Mạng Chợ Lớn để tiếp tục việc học. Sau 

này có một anh sinh viên dự bị y khoa được xếp chung 
phòng.

Khi ra trường phải động viên vào quân đội, tôi nhường 
anh chân gia sư dạy kèm 2 học sinh trung học, một trai 
một gái. Họ là con của một ông Trung Tá bộ tổng tham 
mưu và bà chủ một công ty nhập cảng vải lụa.

Cuộc biển dâu xảy ra. Tôi và ông Tr/T đều bị nhập trại 
“tập trung học tập cải tạo”. Tôi “học tập” một thời gian 
không dài lắm, có lẽ vì cấp bậc nhỏ ít nợ máu. Ông Tr/T 
bị chuyển ra trại tù miền Bắc.

Được trả tự do nhưng không việc làm, lê lết ở các 
quán cà phê vỉa hè, một ngày nọ tình cờ gặp lại bạn. 
Bấy giờ anh đã là bác sĩ tại một bệnh viện thuộc quận 
nhất của thành phố.

Và câu chuyện bắt đầu từ đây.

Chuyện kể, khi cô học trò nhỏ không còn nhỏ nữa thì 
quan hệ giữa cậu cựu gia sư và tiểu thư tân sinh viên 
văn khoa đã bước vào giai đoạn anh anh-em em (âu 
cũng là điều dễ hiểu). Gia đình cả hai bên đều hoan hỉ, 
trông đợi ngày đại đăng khoa và tiểu đăng khoa.

Thế nhưng thời cuộc đã đảo lộn tất cả. Ông bố Trung 
Tá đi không biết ngày về. Bà mẹ mất cơ sở kinh doanh. 
Cậu con trai lớn tìm lãng quên trong những con hẻm 
nhầy nhụa. Tiểu thư tuy vẫn còn đậm nét tiểu thư nhưng 
chớm trầm cảm vì cuộc sống đã nhuộm đỏ giấc mơ 
hồng. Cậu bác sĩ chung tình đeo thêm gánh nặng phiền 
muộn.

Rồi phong trào vượt biển rầm rộ khắp nơi.
Trong lần đi thăm nuôi cuối cùng, bà Trung Tá đưa 

tiểu thư và cậu bác sĩ ra tận trại tù Hoàng Liên Sơn 
dò hỏi ý chồng. Ông Trung Tá bỗng trở nên lạc quan 
sau những năm tháng tuyệt vọng. Ông biết sức khỏe và 
bệnh trạng của ông, biết ngày tàn không còn xa. Ông 
không những đồng ý với vợ mà còn mong vợ phải thực 
hiện chuyến đi cho các con bằng mọi giá.

Bà đã được cha mẹ cậu bác sĩ thuận kết sui gia. Nhân 
tiện gặp ông, bà và ông tác thành luôn cho đôi trẻ. Đối 
với cả hai gia đình, họ đã nên duyên vợ chồng.

Ông xin các con hứa, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lúc 
vui buồn hay lúc cùng cực cũng phải gắn bó, không 
được chối bỏ nhau. Đôi trẻ kín đáo cúi đầu quỳ lạy thay 
lời thề chung thủy.

Bạn tôi cùng vợ và người anh vợ đăng ký chuyến 
đi bán chính thức của người Hoa. Khi ra đến bến bãi 
một sự việc diễn ra ngoài dự tính của nhóm tổ chức. 
Chỉ những người Hoa chính gốc mới được nhận. Người 
Hoa giả mạo bị loại ra.

Đứa con lai ... hải tặc 

Nguyễn Cát Thịnh
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Chủ tàu là một đại gia có mẹ già mang bệnh kinh niên 
nên cần thầy thuốc. Hắn hối lộ để xin đặc ân cho hai vợ 
chồng bạn tôi nhưng họ chỉ chấp nhận một người. Dùng 
dằng mãi, cuối cùng một mình bạn tôi lên tàu.

Chuyến hải hành tương đối êm ả đưa người chồng 
đến đảo Bidong Mã Lai. Người anh vợ và người vợ trở 
về buồn hiu hắt.

Anh may mắn được gia đình một luật sư làm việc 
trong chính quyền tiểu bang Michigan bảo lãnh qua 
Mỹ.

Sau hơn 2 năm ôn luyện bài vở, anh được nhận vào 
nội trú để hoàn tất bằng hành nghề.

Người vợ đi thêm 2 chuyến nữa không thành công.
Chuyến sau cùng chủ tàu gọi đi khẩn cấp. Người anh 

trai còn mải vui chốn giang hồ không kịp nhận tin, đành 
đi chuyến sau. Tôi đến chơi đúng thời điểm. Bà Tr/T 
cho tôi trám chỗ, đồng hành với vợ người bạn.

Đâu có ai ngờ một chuyến đi định mệnh đang chờ 
đợi!!!

Con tàu chạy vòng vo 2 ngày 3 đêm vẫn chưa nhìn 
thấy đất đảo như hoạch định. Tàu trôi, trôi như vô tận. 
Tài công thú nhận không có kinh nghiệm lái đường 
biển.

Buổi trưa, vừa nhai xong một nhúm cơm và uống một 
nắp nước do tàu cấp phát thì mọi người dưới hầm nghe 
nhiều tiếng chạy thình thịch náo động trên boong tàu. 
Qua kẽ hở, biết tàu đã bị hải tặc xâm chiếm không biết 
từ lúc nào. Họ hoàn toàn làm chủ tình hình. Trong vòng 
một tiếng đồng hồ không gặp kháng cự, những tên hải 
tặc đã đủ thì giờ lục lọi tìm kiếm vàng bạc và giở trò 
khả ố với những đàn bà con gái nằm la liệt trên sàn tàu 
mà trước đó đã được ưu tiên dời lên vì kiệt sức.

Sau khi đã chiến thắng được sự sợ hãi tột cùng ban 
đầu, một số thanh niên còn khỏe mạnh họp lại tính 
chuyện phản công. Đám hải tặc vẫn còn e dè, chặn cửa 
hầm chưa dám xuống.

Để chiến đấu, mỗi người tự trang bị vũ khí cho mình. 
Với kìm búa gậy sắt gậy gỗ, họ phá bật nắp cửa hầm, 
reo hò vùng lên quyết sinh tử khiến đám hải tặc rúng 
động. Biết không địch nổi số đông áp đảo, không đợi 
lệnh, các tên hải tặc chen nhau nhảy xuống biển bơi về 
tàu của chúng, xả máy rút lui.

Tôi cố tìm nguời vợ của bạn.
Một tên hải tặc mang vết sẹo dài trên vai trái bước 

ra từ phòng lái đầu hàng. Cô gái trong phòng nằm trên 
tấm nệm cao su vẫn còn loã thể chính là người tôi tìm.

Một tên nữa cũng chậm chân nên bị bắt giữ vì còn 
mải nhập thiên thai. Tên có sẹo có lẽ là đầu đảng, xá lạy 
xin đái công chuộc tội bằng cách hướng dẫn tài công lái 
đúng đường, cặp vào đảo Tarempa Nam Dương.

Ngoại trừ những người bị nhốt dưới hầm, tất cả đàn 
ông đều bị trói gô chân tay. Một phụ lái bị giết chết vì 
kháng cự. Chủ tàu bị ném xuống biển vì cố che chở 
cho con gái nhỏ sắp bị hãm hiếp. Hai phụ nữ hoảng hốt 
nhảy xuống biển tự vận để bảo toàn trinh tiết. Mười 
một phụ nữ trẻ bị liên tục thay phiên hãm hiếp, riêng 
người vợ của bạn tôi được tên đầu đảng giành độc 
quyền. Một nam thanh niên trượt chân rơi xuống biển 
và năm thanh niên khác bị thương khi chiến đấu. Hai 
hải tặc bị bắt giữ nhưng trốn thoát khi tàu vừa cặp bến 
vào đảo Tarempa.

Chính quyền địa phương đưa tàu qua đảo Kuku tạm 
trú. Một tháng sau được chuyển sang đảo Galang.

Chút vốn liếng tiếng Anh sót lại từ thời trung học 
giúp tôi tìm được một việc làm trong văn phòng Cao 
Ủy Tỵ Nạn LHQ. Có cơ hội thuận tiện, tôi tường trình 
trung thực những gì đã xảy ra.

Tôi thuyết phục các phụ nữ bị làm nhục ra trước ủy 
ban điều tra quốc tế đối chứng với lời khai của tôi nhưng 
chỉ có người vợ của bạn và một người vợ của anh thợ 
máy đồng ý. Tiếng kêu tuy yếu ớt được ghi nhận.

Người vợ của bạn tôi suy sụp khủng hoảng tinh thần 
cực độ khi biết đã mang thai. Cô nài nỉ tôi tìm mọi cách 
giúp phá nếu không sẽ tự vận. Tôi thật sự khổ sở giữa 
nên hay không nên. Nếu nên thì cũng không biết làm 
sao. Phương tiện y tế hạn chế, dễ gây hậu quả xấu cho 
người mẹ.

Sau một đêm dài trằn trọc tôi quyết định viết một lá 
thư kể toàn bộ sự việc diễn tiến trên tàu, nhờ gửi khẩn 
cho người chồng. Năm tuần lễ sau nhận được hồi âm. 
Anh cho biết vị luật sư bảo lãnh anh đã tích cực vận 
động với các dân biểu và nghị sĩ tiểu bang cũng như 
liên bang lên tiếng với bộ ngoại giao Hoa Kỳ, thỉnh cầu 
can thiệp trực tiếp trường hợp của vợ anh để xin được 
đi định cư trong thời gian sớm nhất trước khi tiên liệu 
xấu xảy ra. Anh tha thiết xin vợ đừng phá thai, sẵn sàng 
nhận vai trò làm cha.
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Tôi đã được phái đoàn Canada chấp nhận và thông 
báo ngày đi định cư nhưng phải xin đình hoãn.

Sáu tháng vận động đã có kết quả. Anh bạn tôi đi 
cùng với nhân viên lãnh sự quán HK tại Singapore đến 
Galang. Qua thủ tục đặc biệt, mang được người vợ đến 
Mỹ.

Đứa bé được sinh ra trên đất Mỹ với khai sinh mang 
họ của bạn tôi.

Trong buổi hội ngộ tiệc thôi nôi, vợ chồng anh bạn 
và người anh vợ cùng tôi đồng thuận tuyệt đối giữ bí 
mật mọi chuyện để sự phát triển tâm sinh lý của đứa trẻ 
không bị ảnh hưởng và sẽ lớn lên như một người Việt 
Nam trong một gia đình Việt tỵ nạn.

Thỉnh thoảng có dịp thăm viếng tôi tưởng như nhìn 
thấy hạnh phúc thật sự trong gia đình họ. Cậu bé lớn lên 
trong tình yêu tràn đầy của cha lẫn mẹ.

Sinh kế đã làm giảm tần xuất liên lạc giữa chúng 
tôi một thời gian. Mỗi năm chỉ còn nhớ đến nhau qua 
những tấm thiệp xuân. Cho đến một lần, thay vì nhận 
được thiệp thì là một lá thư dài kể lại tai nạn thảm 
thương cướp mất người vợ.

Thường ngày người chồng nhắc nhở vợ dùng thuốc 
đều đặn vì hậu chấn thương trên biển cả khiến người 
vợ cần được săn sóc tâm thần và tâm lý trị liệu lâu dài.  
Lần đó người chồng đi dự hội thảo chuyên môn ở tiểu 
bang xa nhà. Người vợ đã bỏ thuốc nhiều ngày, giữa 
đêm mưa gió đi lang thang ngoài bờ sông không tự 
kiểm soát được, ngã xuống nước trôi mất tích.

Vợ chết. Bệnh trầm cảm truyền qua anh. Mặc cảm có 
tội luôn luôn ám ảnh. Anh dồn hết tình thương cho đứa 
bé, nay đã trở thành một thiếu niên.

Đến lúc đứa con phải xa nhà vì học vấn anh không 
thể đương đầu với nỗi buồn gặm nhấm, trầm cảm nặng 
hơn.

Nhiều năm nữa trôi qua. Tin buồn khác lại đến. Bạn 
tôi qua đời sau một thời gian ngắn nhuốm bệnh. Anh 
biết bệnh mình trầm kha, nhưng buông xuôi không 
quan tâm chữa trị, có lẽ muốn gặp vợ để giữ trọn lời 
thề năm xưa.

 *
Đứa con từ chuyến vượt biển của người vợ bạn tôi  

năm xưa nay đã là người lớn. Cha mẹ đều mất. Bác ruột 
di cư sang Úc theo vợ. Tôi trở thành người thân duy 
nhất để chàng thanh niên, tức đứa bé ngày xưa, xả tâm 

tình. Chúng tôi xem nhau như chú cháu.

Những lá thư qua lại làm tôi lây những ưu tư của một 
người trẻ nghĩ về thân phận mình. Sau đây là một số 
trích đoạn từ những lá thư của cháu từ nước Mỹ với ông 
chú, thư viết bằng Anh ngữ, và do tôi trích dịch:

. . .

Chú ơi! Từ lúc bắt đầu hiểu biết cháu đã linh cảm có 
điều gì rất nghịch lý trong gia đình cháu. Hạnh phúc 
như con bướm lượn lờ trên những bông hoa mời chào, 
ngập ngừng muốn đậu rồi lại bay đi.

Cha cháu chiều chuộng cháu hơn những đứa trẻ cùng 
trang lứa. Mẹ cháu hay vuốt tóc, hôn cháu trong không 
gian tĩnh lặng, nói nhỏ, con của mẹ, mẹ yêu con, lặp đi 
lặp lại.

Nhưng cũng có đôi lúc cháu bắt gặp cặp mắt thất thần 
của mẹ nhìn ra cõi xa xăm.

Mẹ rất sợ sông, biển. Những kỳ đi nghỉ hè cha luôn 
luôn tránh vùng biển.

Cha săn sóc mẹ từ miếng ăn giấc ngủ. Mẹ biếng ăn, 
cha bỏ bữa. Mẹ mất ngủ, cha “hầu quạt”. Mẹ buồn, 
cha làm hề, dí ngón tay lên trán gọi mẹ là cô bé bướng 
bỉnh, mẹ mỉm cười gọi cha là cậu giáo khó tính, thế là 
buồn tiêu tan. Cha biết làm cho mẹ vui vẻ hoạt bát qua 
những viên thuốc mà cha gọi là thuốc tiên, bắt mẹ uống 
mỗi ngày (sau này cháu mới biết là những thuốc trị tâm 
thần).

Mấy đứa bạn của cháu thắc mắc tại sao cha mẹ cháu 
đều có nước da sáng, cao lớn, mũi thẳng mà cháu thì 
sậm da, người tròn thấp, cánh mũi to.

Cháu muốn quên mà không quên được cái hình hài 
không giống ai của cháu. Có phải cháu là con ngoại hôn 
của mẹ không chú? Hay cháu là con nuôi? Hay là cháu 
đến từ một hành tinh khác?

. . .

- Chú không hiểu tại sao cháu lại có những suy nghĩ 
lẩm cẩm như thế. Chuyện giống hay không giống là 
quyền của... ông trời. Cố học thành tài nối nghiệp cha.

. . .

Chú ạ. Cháu báo cho chú tin động... ông trời. Cháu đã 
xin thử DNA. Ông trời đã sụp đổ trước mắt cháu! Kết 
quả đúng như cháu hoang mang lo sợ. Cháu không có 
liên quan phụ hệ với cha cháu!

. . .
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- Chú hiểu tâm trạng của cháu. Nếu chia sẻ được xin 
cho chú chia sẻ. Chú nhớ có đọc ở đâu đó:

Cha không được định nghĩa như người đã tạo ra đứa 
trẻ, mà khác hơn thế, là người dang rộng vòng tay và 
dành thì giờ nuôi nấng đứa trẻ bằng cả tâm trí và tình 
yêu. Huyết thống không luôn luôn làm nên người cha. 
Chữ cha phải thoát ra từ tấm lòng. Ai cũng có thể tạo ra 
một đứa trẻ nhưng cha đúng nghĩa nhất chính là người 
đã nuôi nấng đứa trẻ.

Không liên hệ máu mủ không làm cho người cha kém 
tình phụ tử. Xác nhận một người cha đích thực, không 
phải ở DNA, mà ở trong trái tim người ấy.

. . .

Cháu cám ơn chú đã mở mắt cho cháu. Nghĩ lại, cháu 
không còn vướng mắc chuyện... ông trời nữa. Nhưng 
chú ơi! Giòng máu đang chảy trong người cháu là của 
ai? Cháu muốn biết và cháu biết chắc chắn chú biết.

. . .

Lá thư của chàng trai khiến tôi phải trăn trở thao thức. 
Không thể chối cãi là tôi và cha mẹ cháu đã giấu diếm 
nguồn gốc của cháu.

Tôi sẽ tiếp tục giữ hay phá lời thề khi phải trả lời 
cháu?

Tôi đặt lên bàn cân, một bên là sự đòi hỏi chính đáng 
của cháu, một bên là lời cam kết với vợ chồng bạn. 
Cháu đã trưởng thành, có suy nghĩ chín chắn. Sẽ mang 
tội với cháu nếu vẫn giữ điều bí mật. Vì thế tôi khấn vái 
vong linh hai người bạn, xin đựợc giải lời thề giúp tôi 
thanh thản tiết lộ sự thật, từ tình sử thơ mộng của hai 
người cho đến thảm kịch trong chuyến đi định mệnh.

. . .

Cháu xin lỗi đã ngưng liên lạc với chú khá lâu. Cả 
năm nay cháu đi đi về về giữa Mỹ và Thái Lan.

Cháu thuê thám tử tư quyết tìm ra tên hải tặc đã mang 
tai họa cho gia đình cháu.

Bà ngoại cháu trước khi qua đời vẫn tin tưởng cha 
mẹ cháu sống hạnh phúc và rất hãnh diện về đứa cháu 
ngoại. Ông ngoại cháu đã chết trong trại tù không lâu 
sau lần thăm nuôi, chắc không yên tâm nhắm mắt.

Ông bà nội từng kỳ vọng ở đứa cháu đích tôn một 
ngày về vinh quy bái tổ, làm rạng danh dòng họ. Ở bên 
kia thế giới hai cụ có phẫn nộ vì chi nhánh con cháu 
chính thống đã thay máu từ đây?

Mọi người đều bị lừa dối.
Cháu có nhờ cô thông dịch viên, đang theo học khoa 

ngôn ngữ đại học Chulalongkorn, trợ giúp. Cô này có 
hoàn cảnh hơi giống cháu. Cha là hải tặc hoàn lương. 
Mẹ là thuyền nhân suýt bị nạn trên biển như mẹ cháu.

Nhờ thám tử và cô bạn, cháu đã tìm thấy và trực diện 
với người gieo giọt máu oan nghiệt cho mẹ cháu. Bây 
giờ ông ta đã trở thành một nhà sư, trụ trì ngôi chùa nhỏ 
trong một làng đánh cá.

Cháu tham khảo các luật sư của Mỹ và Thái với ý 
định đưa ông ra toà án để đòi lại công lý cho các nạn 
nhân, trong đó có mẹ cháu.

. . .

 Chú ơi giúp cháu.
Tiến thối lưỡng nan!
Nếu bị kết án, ông sư già có thể phải vào tù, trả giá 

cho tội lỗi trong quá khứ. Nhưng điều đó có đổi lại bình 
an cho cháu không? Nên hay không nên tiến hành thủ 
tục pháp lý?

Cháu lâm vào tình trạng y hệt như chú khi xưa (phân 
vân giữa việc nên hay không nên giúp mẹ cháu phá 
thai).

Chú ơi, có bao giờ chú hối hận vì đã không giúp mẹ 
trục thai nhi cháu không? Nếu không có cháu trên đời 
thì sao chú nhỉ? Cha mẹ cháu sẽ sống trong thiên đàng 
hạnh phúc với những đứa con kết tinh từ tình yêu.

Chú có nghĩ rằng cháu đang nuôi đau khổ vì nan giải?
Chú ơi, cháu là ai?
Việt Nam hay ngoại tộc Việt Nam?
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Thái Lan ư? Ô nhục!
Mỹ ư? Chỉ trên giấy tờ!
Những đứa con lai Mỹ dù có bị kỳ thị nhưng vẫn 

không bị khước từ giòng máu Việt. Còn cháu, cháu 
có đựợc cái hãnh diện giới thiệu với mọi người “tôi là 
người Mỹ gốc Việt”?

Cháu muốn ra biển hét thi với sóng, gào lên, hỏi ông 
trời! Tôi là ai? Tôi là ai? Tôi là ai?

. . .

- Chú rất thán phục sự quyết tâm và ý chí của cháu. 
Có lương tâm dẫn dắt, cháu hãy đi theo, làm những 
gì cháu thấy nên làm. Nếu cháu muốn được tư vấn thì 
đừng chê quan niệm lỗi thời của chú nhé.

Thời của cha mẹ cháu cũng như chú, không thiếu 
những chứng tích của tội ác man rợ.  Cũng không thiếu 
những chứng tích đau thương bi thảm. Trong số này, có 
số phận của nhữntg đứa con lai hải tặc.

Người ta thường tìm cách che dấu thứ mà người ta 
muốn quên. Nhưng cháu, một trong những đứa con đó, 
đã dũng cảm nói lên tiếng nói của con người, bình đẳng 
như mọi người của thế gian này.

Giáo lý Phật Đà dạy ta dùng từ bi và tha thứ để đối 
phó với nghịch cảnh. Lòng từ bi không chấp nhận hành 
động sai nhưng có thể tha thứ cho người làm sai.

Chính cháu là người đau khổ nhất, không được gì, 
đúng không? Mong cho ông sư hải tặc rục xương trong 
tù? Tất cả chỉ làm tinh thần cháu kiệt quệ.

Cháu ạ, Kinh Pháp Cú 5 có câu:
Hận thù diệt hận thù,
Đời này không có được,
Từ bi diệt hận thù
Là định luật ngàn thu.

Có phải cháu muốn tìm sự bình an? Nếu cháu chưa 
sẵn sàng mở lòng bao dung thì cũng đừng để tâm bị xáo 
trộn. Tâm là cốt lõi của cuộc sống. Với tâm thanh tịnh 
thì hạnh phúc sẽ tìm đến. Với tâm bất ổn thì đau khổ sẽ 
bám không rời.

Vị sư già cũng đi tìm bình an như cháu. Câu kinh 
tiếng kệ là những tiếng than khóc của  tạo thành một 
vòng kín vô hình nhốt ông. Ông ta đang thi hành hình 
phạt nặng nề nhất của lương tâm. Cứ để ông ta thụ án. 

Cháu đâu cần phải cố sức bắt tội nguời có tội. Vào tù 
hay thoát khỏi tù là quyền của...ông trời!

. . .

 Thưa chú,

Chú đã giải tỏa đám mây u ám vần vũ trên đầu cháu. 
Cho cháu thấy ở phía trước một con đường sáng sủa 
hơn. Hành trang đeo trên vai cũng nhẹ hơn.

Cháu hối tiếc những ngày còn cha mẹ, cháu đã không 
mang đến cho các người tiếng cười hạnh phúc. Không 
có dịp thầm thì bên tai các người, cha mẹ ơi con yêu 
cha mẹ.

. . .

Cha cháu đã đón nhận cháu như một quà tặng quí giá 
của tạo hoá. Mẹ cháu cũng mang nặng đẻ đau như các 
bà mẹ khác. Chú tin rằng ơn này còn nặng hơn ơn nghĩa 
sinh thành.

Phải vinh danh những người cha vĩ đại có trái tim 
thánh. Phải cúi đầu ngưỡng mộ và cảm thông cho những 
người mẹ bất hạnh. Người mẹ can đảm, mạnh mẽ đứng 
dậy sau khi bị vùi dập, cùng với người cha cưu mang, 
nuôi nấng sinh linh “lạ”, thay giòng máu ô nhiễm trong 
hài nhi bằng giòng máu vô nhiễm của tâm hồn.

. . .

Chú đọc cho cháu thống kê của LHQ, tìm thấy trong 
thư viện, để cháu có cái nhìn tổng thể.

Khoảng 839,000 người Việt Nam đã vượt biển trên 
những chiếc thuyền mong manh từ 1975 đến 1997. 
Phỏng chừng 300,000 đến 400,000 người không đến 
được bến bờ tự do.

Chỉ riêng năm 1981 Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ báo cáo: 
15,479 thuyền nhân đến Thái Lan đi trên 452 con tàu. 
Trong đó 349 tàu đã bị hải tặc tấn công, trung bình mỗi 
tàu 3 lần. 578 phụ nữ bị hãm hiếp. 228 phụ nữ bị bắt 
cóc. 881 chết hoặc biệt tích.

Con số thai nhi do hải tặc không được báo cáo chính 
xác vì bản chất phụ nữ Việt hiền lành, chịu đựng. Đa 
phần do xấu hổ nhục nhã nên không khai báo.

. . .
Cháu đoán, những bào thai ấy nếu sống sót bây giờ đã 

trở thành những thanh niên, trung niên bằng hoặc hơn 
tuổi cháu. Họ có thể đã lập gia đình và có con cái.
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Chú ơi, có ai mang cùng tâm trạng như cháu? Hỏi 
mãi một câu hỏi “Tôi là ai”?

. . .

 Thảm trạng lịch sử đã sang trang chưa? Có nên hâm 
lại chuyện cũ không? Chú không biết.

Tội ác, theo thời gian, có thể dần dần bị quên lãng 
nhưng chứng tích tội ác là những đứa con lai... hải tặc 
hiện hữu khắp nơi.

Chú nêu vấn đề với cộng đồng, mong câu hỏi “Tôi là 
ai?” của cháu sẽ được trả lời.

Bằng lòng với số phận? Sống để bụng chết mang 
theo?

Nghĩ sao?

Nguyễn Cát Thịnh  

Thơ: Như Thương
Photo by Nhà thơ Lan Đàm

ĐÊM THÁNG TƯ
 

Đêm Tháng Tư, Tướng giữ thành tự sát
Mặt trời ơi, giây phút Tử Vi Thần

Đồi chiến mã hí vang lời "Sát Thát"
Áo trận giờ quyết tử "Sá gì thân"

Đêm Tháng Tư, trong tim anh"Tổ Quốc"
Thật linh thiêng để dâng hiến thân mình
Viên đạn xuyên trái tim nghe đau buốt
Và anh về theo hành khúc chiến chinh

Đêm Tháng Tư, trần gian thành địa ngục
Không trăng sao, không hoa lá cỏ cây
Chỉ thân người: Còn sống hay ngã gục
Bóng phách hồn ngơ ngác đi tìm thây

Đêm Tháng Tư nghe rền vang bom đạn
Thay nhạc tình: Điệu luân vũ chiến tranh
Người còn sống đếm thây người chết vạn

Đất bỗng mềm giọt nước mắt ly tan

Đêm Tháng Tư: Bốn mươi bốn năm hận
Những oan khiên còn vương vấn cỏ cây

Những Anh Linh, giờ còn ngoài biên trấn
Ai chiêu hồn người Tử sĩ về đây?

 Như Thương
(Viết cho 44 năm mất nước)
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Trịnh Minh Thế cảnh sát dã chiến kéo dây kẽm gai chặn 
cầu không cho qua lại, vợ tôi đẩy được cái xe Honda 
lên phía hông cầu ở độ dốc 60 độ thì bị đuổi về. Cả gia 
đình đành chịu bó tay và ở trong tình trạng tuyệt vọng.

Vừa về tới cửa nhà thì vợ tôi gặp bà hàng xóm ở cạnh 
nhà, bà này cũng làm ngân hàng với nhà tôi. Một ánh 
hào quang lóe trong đầu vợ tôi như điện giật, vì bà sực 
nhớ ra bà hàng xóm có chồng là thuyền trưởng viễn 
dương nên hỏi:

-Uả chị Muì! sao chị không đi mà bây giờ còn ở đây, 
anh ấy đâu?

Bà hàng xóm mỉm cười nói nhỏ:
-Ong ấy đang nằm trốn ở sau nhà bà Ta^m. không 

dám ló mặt ra vì chủ tầu đi tìm ông ấy từ qua tới nay, 
con tầu đang đậu ở bến kho Năm, mọi sự sẵn sàng chỉ 
chờ thuyền trưởng mà thôi.

-Tại sao anh ấy không đi? Vợ tôi hỏi.
-Anh ấy không đi vì sợ ra ngoại quốc “tứ cố vô thân” 

làm sao sống nổi.
Vợ tôi thông cảm với lối suy nghỉ của ông bà hàng 

xóm vì họ là một cặp vợ chồng người Nam, ngay thật 
hiền lành, chưa từng biết cộng sản là gì. Họ chỉ nghe 
nói qua những buổi tố cộng trong sở làm chứ chưa có 
kinh nghiệm thực sự với đời sống dưới chế độ cộng sản 
như vợ chồng tôi ở ngoài Bắc trước năm 1954.

-Chuyện gì chứ chuyện đó không có gì khó khăn cả, 
chị đã biết anh tôi ở Canada đã lâu hiện đang làm Chủ 
tịch Ủy ban tiếp đón người tị nạn Việt Nam ở Canada. 
Chúng tôi sẽ nói anh tôi bảo lãnh cho gia đình chị. 
Chúng tôi sống được thì anh chị cũng sống được, chị 
bảo anh chị ấy đi ngay đi kẻo ở lại là khổ to đó!

Nguyên vợ tôi có ba người anh và một chị ruột, hai 
người là bộ đội miền Bắc, chỉ có ông anh cả, mẹ và gia 
đình người chị là di cư được vào Nam năm 1954. Gia 
đình vợ tôi thuộc thành phần địa chủ, có cả chục căn 
nhà ở Hanoi, cả trăm mẫu ruộng ở Thanh Hóa. Sau khi 
tản cư về quê dù có 2 người con trai tham gia kháng 
chiến chống Pháp, ông bố vẫn bị mang ra đấu tố như 
thường. Nhưng ông cụ thuộc mẫu anh hùng, Việt Minh 
chưa kịp mang ra đấu tố ông đã tự mổ bụng theo tinh 
thần võ sĩ đạo Nhật Bản chết rồi. Sau khi ông chết tài 
sản bị tịch thu, vợ con còn sống không có lấy hạt gạo 
mà ăn. Với kinh nghiệm đau thương như vậy, nên vợ 
tôi thà chết chứ không chịu sống chung với cộng sản 
lần thứ hai nữa.

Nghe vợ tôi kể chuyện và thuyết phục bà hàng xóm 
mới tỉnh ngộ và về dục chồng đi ngay tìm ông chủ tầu. 

    HÔÌ TƯỞNG 
   NGÀY RỜI BỎ       

VĨNH VIỄN
TỔ QUỐC 

  VIỆT NAM 
      QUÊ HƯƠNG 

     YÊU DẤU
  Tiến Khiếu

I.- TÌNH HÌNH TỔNG QUÁT NGÀY 30-04-75

Chính phủ VNCH do Tổng Thống Dương Văn Minh 
lãnh đạo đuổi Mỹ rút khỏi Việt Nam trong 24 giờ và 
hạ lệnh Quân Đội VNCH buông súng đầu hàng. Quân 
đội cộng sản Bắc Việt siết chặt vòng vây quanh thủ đô 
Saigon. Tất cả mọi người đều tìm cách ra đi, ngoại trừ 
những người chủ trương ở lại. 

Gia đình bà chị vợ tôi đã bán nhà, dọn đồ xuống nhà 
tôi ở cư xá ngân hàng xã Tân Thuận Đông, Nhà Be` để 
chờ ra đi vì bà có mối công giáo cho đi, trong khi con 
trai út bả đã được  hội trẻ mồ côi chở đi Mỹ rồi.

Gia đình người anh ruột tôi đã được bên vợ có nhiều 
mối hứa cho đi vì quen biết nhiều. Riêng gia đình tôi, 
không đô la không quen biết ai, có hơn một triệu đồng 
gửi ngân hàng VNTT đã gần trở thành giấy lộn, vì lúc 
đó giá vàng đã lên tới bốn trăm ngàn một lượng. Hàng 
ngày tôi vẫn đi làm ở VNTT, rút được tiền ra thì đã quá 
trễ. Tôi đành chịu bó tay, mặc cho số phận tới đâu thì 
tới. Nếu ở nhà không đi làm, rủi không đi được, lại sợ 
mất việc.

Riêng vợ tôi làm ở NHQG đã thừa kinh nghiệm đau 
thương về vụ đấu tố địa chủ ở Thanh Hóa, bố phải tự tử, 
nhà bị tịch thu, bao phen nhịn đói trước khi di cư vào 
Nam năm 1954, nên cương quyết tìm mọi cách ra đi, dù 
chết cũng đi. Bà chạy đôn đáo hết nơi này tới nơi kia 
tìm mối ra đi nhưng cũng chỉ là hy vọng chứ không có 
mối nào chắc cả.

CỨU TINH TỚI.

Hôm đó là ngày 29-04-75, quân chính qui Bắc Việt 
đã vào tới ngoại ô Saigon, tôi ở nhà không đi làm, cầu 
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Ông chồng bèn ra đi tới 7 giờ tối cũng vẫn chưa về. 
Chúng tôi rất lo sợ vì ngờ rằng ông đã bị chủ tầu dí súng 
bắt lái tầu đi rồi. Ai ngờ ông đã thỏa thuận được với chủ 
tầu về nhà thu xếp gia đình đến sáng mai sẽ ra đi.

7 giờ sáng hôm sau, người em chủ tầu tới. Ông mặc 
quân phục Thiếu tá cảnh sát Dã chiến, đi trên một chiếc 
xe jeep cảnh sát, đón gia đình thuyền trưởng đi. Ông 
thuyền trưởng bèn yêu cầu cho hai gia đình tôi đi theo 
và được chấp thuận ngay. Được sự đồng ý của chủ tầu, 
hai gia đình chúng tôi gồm 10 người leo lên xe jeep, 
người nọ đè lên người kia, không biết có phép lạ nào 
mà chiếc xe chịu nổi. Xe ra tới Cầu Hàng, ông Thiếu 
Tá xuống dẹp dây kẽm gai để xe chạy qua thì tôi nghe 
thấy tiếng gọi ở phía sau: Má ơi! Má ơi! Ngoảnh lại 
thấy một ông hàng xóm khác tên là Tâm đang phóng 
xe Honda chở thằng con trai đầu lòng 7 tuổi của tôi mà 
lúc ra đi vội vã, bất chợt, chúng tôi đã quên nó, vì nó đi 
tìm bà người làm ở nhà hàng xóm, lúc về nhà thấy mọi 
người đã đi hết rồi, ông hàng xóm tốt bụng thấy vậy 
liền chở cháu lên xe Honda phóng đuổi theo tới Cầu 
Hàng thì bắt kịp!

Xe qua cầu Tân Thuận tới cổng Kho 5 thì đã thấy 
dân chúng cả ngàn người đổ ra đường chờ sẵn để vào 
hôi của. Trong hàng rào một lô lính vũ trang, có lẽ do 
các chủ tầu thuê gác, chĩa súng ra không cho ai vào. 
Khi xe chúng tôi tới lính mở cổng cho chúng tôi vào. 
Chúng tôi theo ông Thiếu Tá ra bến tầu thì thấy chiếc 
tầu buôn Tân Nam Việt đậu ở đó và cầu treo thả xuống 
cho chúng tôi lên.

Lúc đó khoảng 10 giờ sáng ngày 30-04-1975, con 
tầu rời bến tức khắc vì VC đã vào đến Cầu Sắt Đakao 
rồi. Mọi người tìm chỗ nằm chỉ riêng gia đình thuyền 
trưởng và chủ tầu là có cabine ở trên boong mà thôi, 
còn chúng tôi độ 200 người nằm ngồi la liệt tứ tung. 
Gia đình tôi tìm được một chỗ trong khoang có chỗ che 
mưa nắng ở trên boong tầu để trú ẩn. Con tầu chạy trên 
sông Lòng Tào nhằm hướng Vũng Tầu tiến phát, trên 
cột cờ còn lá cờ vàng ba sọc đỏ vẫn ngạo nghễ tung bay. 
Đây là một lầm lẫn sau này mới nghĩ tới, vì nếu kéo cờ 
giải phóng miền Nam thì yên ổn hơn.

Tầu chạy chưa được nửa giờ thì: Oàng! Oàng! Oàng! 
ba tiếng nổ lớn. Mọi người la lên “B40 VC bắn!” Mọi 
người tìm chỗ trú ẩn. Vợ chồng tôi ôm lấy 4 đứa con 
vào lòng, miệng niệm Phật và khấn tổ tiên phù hộ độ 
trì cho mọi người được bình an. Khi tiếng súng đã êm, 
kiểm điểm lại thì không ai bị thương ngoại trừ một em 

bé bị một mảnh đạn vào mắt, không hiểu sau rồi ra sao. 
Con tầu vẫn tiếp tục chạy được vì VC nhắm vào phòng 
lái để sát hại người điều khiển con tầu, ai ngờ đạn trật 
trúng vào ống khói, không ảnh hưởng gì tói con tầu cả.

Bỗng nghe tiếng còi tâu thổi lớn và con tầu buôn 
VNTT to lớn gấp đôi con tầu tôi chạy phoong phoong 
vượt qua một cách ngon lành. Con tầu này rất lớn, bỏ 
neo ở giữa sông Saigon ở thương cảng, có lẽ chỉ chở bà 
con thân tín với chủ tầu mà thôi. Khi tới Guam tôi mới 
được tin con tầu này đã lãnh vài trái B40 của VC ngay 
thành tầu vì nó rất cao, lớn, và nhà văn Chu Tử trên tầu 
đã trúng đạn chết tại chỗ và sau này phải thủy táng.

Một lúc sau thấy mọi người reo mừng: “Tới của biển 
Vũng Tầu rồi!” ai nấy thở phào nhẹ nhõm reo mừng 
thoát nạn. Bỗng lại nghe tiếng nổ lớn bắn về phía con 
tầu, mọi người lại chạy tìm chỗ nấp, nhưng tiếng nổ 
nhỏ hơn nên lại chạy ra coi và thấy đạn từ mỏm núi 
Vũng Tầu bắn ra và chỉ rớt cách con tầu độ 100 thước. 
Biết là đã hoàn toàn thoát nạn, mọi người thản nhiên ra 
boong tầu đứng coi . Bờ biển Vũng Tầu đã lùi dần về 
phía sau, mỗi lúc một xa và con tầu thẳng cánh ra khơi.

Trên đường từ bờ ra khơi, thỉnh thoảng có những 
chiếc ghe có động cơ đuổi theo xin lên tầu và chủ tàu 
cho cập vào mạn tầu để lên rồi chiếc ghe bỏ trống lơ 
lững trôi đi. Đây là nhũng chiếc ghe của dân đánh cá 
Phước Tỉnh liều chết ra khơi mà không biết rằng có 
tầu Mỹ đón ở ngoài đó, nếu biết thì chắc chắn đã có cả 
hàng trăm chiếc đi thoát rồi và số người chết vì vượt 
biên đã giảm đi rất nhiều. Khi ra đến hải phận quốc tế 
mới thấy hạm đội 7 của Mỹ đang lơ lững ở ngoài đó!

Chủ tầu tôi xin cập vào chiến hạm và xin cho những 
người tị nạn như gia đình chúng tôi được lên tầu thì 
tầu Mỹ không cho bảo cứ đi theo họ. Trong lúc đi theo 
tầu Mỹ tôi thấy cả trăm chiến hạm của Hải quân VN 
đi theo. Sau này mới biết các chiến hạm này nhổ neo 
ra khơi từ chiều 29-04-75, chỉ mang theo gia đình của 
họ và một số lính và thường dân khác, vì lính Hải quân 
từ trước đã chặn từ đầu Bộ Tư Lệnh Bạch Đằng không 
cho ai vào khu vực Hải Quân để lên tầu cả, chứ nếu họ 
cho vào thì đủ tầu cho cả trăm ngàn người tỵ nạn đi 
thoát.

Đoàn tầu vẫn tiếp tục trôi, đêm 30-04-75 biển vô cùng 
đẹp, lặng sóng, trăng sao trên trời rọi ánh sáng xuống 
mặt biển long lanh gợn sóng. Chúng tôi hướng nhìn về 
bờ biển Vũng Tầu xa tắp mù tơi, trong lòng đau sót vì 
nước mất nhà tan, thân nhân còn bao nhiêu người kẹt 
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lại không đi được. Con tầu vẫn ì, ì chạy không biết đi 
đâu. Mãi sau hỏi ra mới biết đoàn tầu vẫn quanh quẩn 
ở hải phận quốc tế để chờ dân chúng từ bờ chạy ra. Mỹ 
vẫn ngây thơ tôn trọng luật pháp quốc tế cứ ở hải phận 
quốc tế xa bờ 200 dậm thì dân chúng biết ở đâu mà tìm!

Quanh quẩn ỏ ngoài khơi chờ hai, ba ngày không 
thấy ai ra nữa, đoàn tầu bèn hướng về Subic Bay, Phi 
Luật Tân  mà tiến phát. Trong thời gian này gia đình tôi 
và gia đình người chị chỉ có ít gói mì mang theo, thỉnh 
thoảng mới xin được ít cơm của chủ tầu. Chúng tôi phải 
nhường cho các con ăn còn mình thì nhịn đói. Có một 
đêm bụng đói tôi đứng ở lan can con tầu thấy một thân 
nhân của chủ tầu bưng một tô cơm ăn còn một phần tư 
định đổ xuống biển, tôi bèn chạy ra cản lại xin chỗ cơm 
thừa đó để ăn thì người này chạy vào phòng xúc cho tôi 
một tô cơm đầy ra cho tôi ăn. Chao ôi! bát cơm lúc này 
sao ngon quá! Chẳng bõ bây giờ cao lương mỹ vị thừa 
mứa mà không dám ăn vì sợ bệnh dư mỡ trong máu!

Tầu chạy được ba hôm thì tới Subic Bay, mọi người 
mừng rỡ vì hy vọng được đi máy bay tới Mỹ. Chủ tàu 
lại đòi Mỹ cho dân tỵ nạn lên căn cứ Mỹ để Mỹ lo, 
nhưng Mỹ từ chối và bảo chủ tầu phải tự đi tói Guam. 
Mỹ chịu cung cấp dầu, nhớt, bản đồ và đồ hộp cho mọi 
người đủ ăn trong 10 ngày. Chủ tầu phải chấp nhận ra 
đi một mình vì nếu không sẽ bị tịch thu tầu.

Đảo Guam là một đảo nhỏ nằm ở giữa Thái Bình 
Dương, dân số độ trên trăm ngàn người, quanh năm có 

những trận bảo lớn tàn phá dữ dội, nếu thuyền trưởng 
không kinh nghiệm chỉ đi lệch hướng một chút là tìm 
không ra. Bây giờ thì thức ăn thừa mứa và tôi mới biết 
chủ tầu có cả một kho gạo trên tầu và nấu cơm trên 
những chảo gang lớn. Mọi người lúc này chán cơm 
dành nhau ăn cháy. Những tảng cháy to như cái bánh 
tráng. Tuy rằng quen ông thuyền trưởng nhưng gia đình 
tôi không được hưởng ân huệ nào đặc biệt, hàng ngày 
xếp hàng lãnh cơm như mọi người.

Trên tầu lúc này mới tổ chức lại, họ không cho dân 
tị nạn nằm rải rác mà lùa tất cả lên boong tầu, căng bạt 
nằm, ai có súng phải đem vất xuống biển sợ nạn kẻ có 
súng nổi loạn cướp tầu. Kiểm điểm hành lý mang theo 
gia đình tôi chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo và một 
cái radio-cassette xách tay mang theo nên mở ra nghe 
tin tức Saigon được vài ngày thì hết pin không nghe 
được nữa. Trong xách tay tôi còn một bó tiền hơn một 
triệu đồng, số tiền dành dụm bấy lâu không dám để lại, 
vì sợ nếu đi không được thì ít ra còn có tiền mà sống, 
ai ngờ giờ đây đã thành giấy lộn.. Tài sản, nhà cửa, xe 
cộ tiêu ma hết sạch, còn lại hai bàn tay trắng. Khi tới 
Canada tôi than vãn với ông anh vợ về vấn đề này thì 
được ông trả lời một cách rất hữu lý là tôi mất một triệu 
nhưng lại được lại bốn mươi triệu vì có bốn đứa con 
được đi du học, một giấc mơ không bao giờ thực hiện 
được đối với những gia đình làm ăn chân chỉ hạt bột 
như gia đình chúng tôi khi còn ở Saigon.

Con tầu tiếp tục hướng về đảo Guam, tất cả súng ống 
còn lại trên tầu đều đem vứt xuống biển. Nghe nói đã có 
VC len lỏi phá hoại, máy tầu hư, khói ở buồng máy bốc 

lên mùi dầu diesel rất 
khó chịu, nhưng  may 
nhờ một ông thợ máy 
đã gắng công sửa chữa 
được. Mọi người thở 
phào nhẹ nhõm, ngày 
ngồi bó gối tại chỗ rồi 
đi lãnh cơm ăn và tán 
dóc. Lúc này đồ ăn thừa 
mứa, nhưng toàn là đồ 
hộp, thiếu chất tươi, 
mọi người tranh nhau 
dành cháy ở nhà bếp 
và đã xẩy ra đánh lộn. 
Nước tắm hoàn toàn 
không có, nếu xin được 
chậu nào thì chỉ vừa đủ 
lau mình mà thôi.
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Ở TRẠI TỴ NẠN.

Sau 11 ngày lênh đênh trên mặt biển kể từ ngày rời 
bờ biển Vũng Tầu, con tầu rồi cũng cập bến đảo Guam, 
mọi người như trút được nỗi buồn chán, tranh nhau lên 
bờ. Qua vài thủ tục ghi tên nhập đảo, mọi người được 
xe buýt chở về trại tị nạn. Trại này có tên là Orotte 
Point và gọi là Tent City vì trại toàn là lều bạt cỡ lớn 
của quân đội Mỹ dựng lên tự bao giờ. Nghe nói Mỹ đã 
định trước việc rút bỏ Việt Nam nên đã dựng trại này 
từ mấy tháng trước. Trong trại đã có một số người may 
mắn hoặc cổ cánh được chở qua từ trước.

Mọi người vào tạm trú trong lều vải có hai hàng ghế 
bố xếp như trong trại lính. Ngày ngày 3 lần xếp hàng đi 
lãnh cơm ăn rồi rong chơi trong trại, chẳng làm gì cả. 
Trong trại có các cửa tiệm quân tiếp vụ của Mỹ, có nhà 
băng để đổi tiền và bán vàng. Một lạng vàng chỉ bán 
được 200 trăm đô la Mỹ. Gia đình tôi chẳng còn đồng 
nào để mua đồ và cũng chẳng có lạng vàng nào để bán, 
tay trắng hoàn toàn trắng tay, nhưng vẫn vui vẻ chấp 
nhận làm lại cuộc đời từ số không.

Có lẽ Mỹ đã thu xếp với các nước đồng minh để giải 
quyết vấn đề tị nạn nên trong trại đã thiết lập các văn 
phòng sở di trú của các nước Pháp, Úc, Canada, v.v... ai 
muốn đi đâu cứ vào đó mà xin đi. Dĩ nhiên là tôi phải 
chọn đi Canada vì anh vợ tôi đã định cư ở đó từ trước. 
Tôi vào xin đi Canada thì được chấp thuận ngay vì tôi 
không những đã có thân nhân để đoàn tụ ở đó mà lại 
còn biết hai thứ tiếng Anh, Pháp, điều mà Canada đòi 
hỏi ưu tiên.

Ở trại chưa được một tuần lễ tôi được cấp giấy đi 
Montréal, nơi anh tôi định cư. Lên máy bay của 
hãng Canadian Pacific, hạ cánh đổ xăng ở phi trường 
Honolulu một tiếng đồng hồ rồi bay thẳng một mạch tới 
phi trường Dorval ở Montréal. Trong lúc phi cơ đang 
bay tôi được một nhân viên có lẽ thuộc sở di trú Canada 
tới hỏi thăm và báo cho tôi biết là gia đình tôi sẽ phải 
trả ba ngàn đô la tiền vé máy bay, số tiền này chính phủ 
ứng trước sau đi làm sẽ trả góp dần. Dĩ nhiên ai cũng 
chấp nhận dù có tiền hay không. Trong số này có kẻ trả, 
nhưng cũng có người lọt sổ không đòi tới. Ngược lại 
những người cứ ở lì trong trại thì sau này Mỹ lãnh hết 
mang về Mỹ bằng phi cơ quân sự chẳng phải trả một 
cắc nào cả!

Khi máy bay tới phi trường Dorval chúng tôi được 
một Ủy ban tiếp đón người tỵ nạn do các sinh viên du 

học từ trước tổ chức tiếp đón. Chúng tôi được đưa về 
hotel Queen, một khách sạn cổ mà hiện nay đã phá bỏ 
bình địa, mỗi khi qua lại nơi này nhớ tới ngày đầu tiên 
ở Canada, ngày đó là ngày 19-05-1975 đúng ngày VC 
ở VN đang tổ chức ngày sinh nhật Hồ chí Minh để ăn 
mừng chiến thắng.

Ở khách sạn này được mấy ngày chúng tôi làm xong 
thủ tục giấy tờ cư trú, được cấp tiền ăn hàng tuần và 
người nào có khả năng tự túc được thì ra kiếm nhà ở 
riêng và kiếm việc làm. Gia đình tôi chỉ đến tuần lễ thứ 
hai là đã có thể tự túc được ngay vì đã kiếm được việc 
làm và cuộc đời của một gia đình tỵ nạn ở Canada bắt 
đầu từ đó.

Có ai ngờ mới ngày đó mà tới lúc ngồi viết lại những 
dòng chữ này đã 25 năm trôi qua và đã tới tuổi về hưu 
trí rồi. Tuy tiếc tuổi trẻ đã đi qua mau, quá mau, nhưng 
nghĩ lại những ngày tháng qua sống ở đất nước người 
tôi hoàn toàn hãnh diện đã chu toàn bổn phận của một 
người chủ gia đình, lo cho con cái ăn học thành tài, còn 
bản thân mình thì may mắn không một ngày nào phải 
ăn bám xã hội người, âu cũng là do tính tự trọng và 
may mắn trong công việc làm nên không thất nghiệp 
bao giờ.

Nay sự nghiệp đã xong xuôi, vợ chồng sống đời hưu 
viên, vui cùng con cháu, chỉ mong rằng đất nước Việt 
Nam được hòa bình thịnh vượng, chế độ cộng sản giải 
thể, con dân Việt được sống trong an lành hạnh phúc và 
thỉnh thoảng gia đình chúng tôi được trở về thăm quê 
thì thật là hạnh phúc biết bao!

Viết tại Canada, kỷ niệm ngày mất nước.

Tiến Khiếu
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Nhớ Mẹ
Nhạc Lê Minh Đảo - Lời Lê Minh Đảo & 
Đỗ Trọng Huề 

Hòa âm Asia Entertainment - Xin mời vào 
trang Youtube nghe tiếng hát & xem Video 
do Áo Cà Tím trình bày:
https://youtu.be/psn4ZTByzE0

Kỷ niệm 30 tháng 4 ngày quốc hận của toàn dân miền 
nam Việt Nam không bao giờ quên.

Chi tiết về bài nhạc “Nhớ Mẹ“ và tác giả:
Bài hát Nhớ Mẹ do Thiếu Tướng Lê Minh Đảo và Đại 
Tá Đỗ Trọng Huề đồng soạn trong thời gian hai người 
ở tại Khu F (là khu biệt giam – tù trong tù) thuộc Hà 
Tây. Đại tá Đỗ Trọng Huề, ngoài là một sĩ quan cao 
cấp ông còn là nhà văn và cựu giáo sư của đại học văn 
khoa Sài Gòn.

Theo lời kể của Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, khi cửa 
sắt khóa lại sau một ngày… Thiếu Tướng Lê Minh 
Đảo “nhìn lên vòm trời những hoàng hôn và nhớ nhất 
là mẹ mình…” nên ông viết: “Giờ này hoàng hôn đã 
tắt, con nghĩ gì đây con nhớ mẹ nhiều…” Mặc dù bị 
nhốt trong khu biệt giam nhưng khác phòng với Đại tá 
Đỗ Trọng Huề. Mỗi khi viết nhạc xong thì chiều chiều 
ông đánh đàn cho Đại Tá Đỗ Trọng Huề nghe và nhớ 

melody… Sau đó mỗi vị viết một lời.
Đại tá Đỗ Trọng Huề ở tù hơn 12 năm thì được thả. 
Thiếu Tướng Lê Minh Đảo bị tù thêm 5 năm nữa. Hai 
tác giả của nhạc phẩm lịch sử này gặp nhau được một 
lần ở hải ngoại trước khi Đại Tá Đỗ Trọng Huề qua 
đời ở Canada vào khoảng năm 2000.

Nhớ Mẹ - Lời bài hát

Những chiều buồn trên đất Bắc
con hướng về Nam con nhớ mẹ nhiều
mẹ ơi bao nhiêu năm tháng cứ trôi cứ trôi cho bạc mái 
đầu, không gian rưng rưng như sắp đứt
gió về nghẹn ngào như tím ngắt
còn đâu quê hương hoa gấm thơm làn tóc

Giã từ Miền Nam tang tóc
con sống trầm luân kiếp sống lưu đày
hằng đêm con nghe thương tiếc xót xa đắng cay 
dâng ngạt tháng ngày
trăng sao tin yêu ai dối trá
đất trời hiền hòa ai đốt phá
và đem thê lương che kín núi sông này

Mẹ ơi mẹ biết không còn cháy mãi trong con
những lời mẹ cầm tay nói nắng sẽ về đẩy lùi bóng tối
và yêu thương và tự do sẽ còn mãi mãi nhé con!

Giờ này hoàng hôn sắp tắt
con nghĩ gì đây con nhớ mẹ nhiều
mẹ ơi bao nhiêu năm tháng cứ trôi 
cứ trôi phiêu dạt mái đầu

quê hương điêu linh 
con vẫn khóc
trông chờ ngày về con 
vẫn thắp
từng đôi sao đêm như 
ánh mắt mẹ hiền
trời mây lung linh soi 
ánh mắt mẹ hiền
hồn con lưng lưng con 
nhớ mắt mẹ hiền
mẹ mến yêu con 
thương nhớ nhiều ....



30 Tháng 4, 1975 - 2019227



228Tuyển Tập - Tháng Tư Đen 228

Hình ảnh các buổi lễ Thượng Kỳ & 
Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 4
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Hình ảnh các buổi lễ 
Thượng Kỳ & Tưởng Niệm 
Quốc Hận 30 tháng 4
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Hình ảnh các buổi lễ Thượng Kỳ & 
Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 4
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Phiêu lãng ca
Lãng Ca là một bài thơ của tác giả Lê-Vũ, mà tôi đã được đọc trong thời gian ở trại tỵ 

nạn Palawan.  Nay tôi xin mạn phép phóng tác và phổ nhạc bài thơ này, để tỏ long 
biết ơn đất nước CANADA, đã mở rộng vòng tay, cưu mang chúng tôi, những người Việt 
tỵ nạn đến đây, và nhất là những anh chị em của chúng tôi, còn kẹt lại ở Phi Luật-Tân, 
vừa được yêu thương đón nhận và đang lần lượt đi định cư, dù rất muộn màng, sau bao 
nhiêu năm dài mong chờ, có đôi lúc tưởng như tuyệt vọng !

Cám ơn Trời, cám ơn người đã cho chúng tôi:  Những người rời bỏ quê hương trong 
nước mắt, cắt ruột ra đi, được có nơi nương dựa và sống cưôc đời đáng sống của miền 
đất hạnh phúc, đó là sự tự do mà chúng tôi hằng trân qúy.

 Vũ-Thiên-Đại-Dương
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"NGÀY QUỐC HẬN 
30/4  hay "THÁNG 

4 ĐEN"....... 

Những tên gọi của một cơn ác mộng cho người 
dân miền Nam sau 20 năm sống trong Tự Do 

của một thể chế Nhân Bản đầy tình người. 
44 năm trôi qua, quê hương vẫn mãi đắm chìm trong 

bóng đêm của chủ nghĩa cộng sản man rợ độc tài,một 
lũ tham tàn bán nước cầu vinh coi người dân như kẻ 
thù nhưng luôn dùng lời lẻ ngọt ngào "nhân dân....nhân 
dân.....cái gì cũng nhân dân....." để che đậy những thủ 
đoạn gian trá lừa đảo của kẻ lưu manh.

44 năm những Quân, Dân, Cán ,Chính của Quốc Gia 
Việt Nam Cộng Hòa chắc sẽ không bao giờ quên những 
ngày tháng tù tội, gánh chịu những đoàn thù hiểm độc 
của đám cộng phỉ từ Bắc vào Nam cướp chính quyền, 
bao nhiêu người đã bị hành hạ đến chết trong những 
trại tù binh dưới tên gọi là "trại cải tạo" (như những 
hình ảnh trung thực đính kèm) không ai biết chính xác 
nhưng con số không là ít , kẻ thắng nhẹ nhàng bảo người 
thua chỉ đem theo lương khô 30 ngày cho khóa học (?) 
nhưng thật sự 30 ngày có những người đã trở thành gần 
20 năm và một số không ít đó đã đi ......đi mãi không 
bao giờ trở về , những người bạn tù chôn anh vội vã ở 
một nơi nào đó trong chốn âm u của núi rừng.

Mãi mãi thương tiếc các anh,những anh hùng bất 
khuất vị quốc vong thân,những chiến sĩ vô danh đã âm 
thầm hy sinh cho TỔ QUỐC nhân ngày Quốc Hận 30 
tháng 4 năm 2019 .

Trần Hoàng Giang



30 Tháng 4, 1975 - 2019237



238Tuyển Tập - Tháng Tư Đen 238

TỪ THÁNG TƯ 
MỘT CHÍN BẢY LĂM    

thơ NGUYỄN HỮU TÂN

Bài 1 
Từ tháng Tư Một Chín Bảy Lăm
Bởi chưng thời thế phải tan hàng
Gục đầu ơn Nước đành dang dở

Héo ruột nỗi nhà chịu nát tan
“Cải tạo” diễn trò tù thế sự

“Tập trung” giở ngón ngục trần gian
Trên quê hương mà quê hương mất

Từ tháng Tư Môt Chín Bảy Lăm

Bài 2
Từ tháng Tư Một Chín Bảy Lăm
Răng hô vẫu mỏ kéo vào Nam

Hồ tinh trợn trạo ngồm ngoàm lưỡi
Quỹ đỏ hung hăng nghẹn nghẹn hàm

Vơ vét giựt giành to túi đảng
Cào moi gom góp nặng lòng tham
Viễn Đông hòn ngọc giờ tan tác
Từ tháng Tư Một Chín Bảy Lăm

Bài 3 
Từ tháng Tư Một Chin Bảy Lăm
Cộng thù dày xéo nát miền Nam

Dép râu dẫm đạp lời ai oán
Nón cối húc bừa câu thở than

“Vợ ngụy ta hiếp, nhà ngụy chiếm
Ngụy ta đày ải, con ta phang”  (ĐỖ MƯỜI nói)

“Đánh cho Trung Quốc, cho Xô Viết”  (LÊ DUẨN nói)
Giài phóng xong rồi phỏng giái dân
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  Suy tư thao thức 
về biến cố ngày 30 tháng 04

 
 Nghĩ đến ngày 30 tháng 04 sắp tới, đã 44 năm rồi, với bao thăng trầm của người Việt tỵ nạn, thấy lòng 
tang tác, bao nỗi buồn thương lẫn lộn...
 Có điều tôi muốn nói lên cho mọi người biết, trước nhất là lời cám ơn đất nước Canada, đã mở rộng vòng 
tay, đón tiếp rất nhiều người tỵ nạn, chính trị cũng như tôn giáo, của mọi sắc dân trên thế giới, trong đó có người 
Việt tỵ nạn chúng tôi, sau biến cố 30 tháng 04 năm 1975. Cách riêng, lời cám ơn đến Thượng nghị sĩ Ngô-Thanh-
Hải, đã cố gắng tranh đấu, để lá cờ Vàng của người Việt tỵ nạn, vẫn ngạo nghễ tung bay tại thủ đô Ottawa và các 
thành phố khác ở Canada. Chúng tôi chào quốc kỳ Canada và Việt Nam Cộng Hòa, vẫn hát vang: "O, Canada, 
our home and native land... "  và  " Này công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng... ".

 Sau nữa, tôi thích nhìn vào thực tế, xin thưa chuyện cùng mọi người, nhất là với người Việt, và nhắc 
nhở rằng, lá cờ Vàng là biểu tượng cho tự do dân chủ, nhân quyền của người Việt tỵ nạn chúng tôi. Chuyện 
tổng thống Mỹ đến Việt Nam, họp 
thượng đỉnh Mỹ và Triều Tiên, rồi 
cầm cờ đỏ của Việt Cộng mà phất, 
là phản lại lý tưởng tự do dân chủ 
và nhân quyền, chỉ vì trăm chiếc 
Boeing, mà Việt Cộng mới ký 
mua của Mỹ ! Hậu quả xảy ra cho 
Boeing như thế nào, thì mọi người 
đã rõ ! Chắc chắn, anh linh của các 
chiến sĩ Mỹ - Việt đã nằm xuống, sẽ 
ngậm ngùi và không cho phép làm 
việc này.
 Tôi xin có một ý kiến nhỏ, 
là cố vấn người Việt ở Mỹ nên lưu 
ý nhắc nhở, khi đến các nước độc 
tài Cộng Sản, phái đoàn ngoại giao, 
(nhất là tổng thống), nếu phải cầm 
cờ thì nên cầm cờ Mỹ, còn cờ của 
các nước độc tài Cộng Sản, cứ để họ 
cầm cờ của họ, không ai bắt mình 
hết. Người Mỹ chỉ cầm cờ của các 
nước tự do như Anh, Pháp. Đức, 
Nam Hàn ...v..v... khi có nghi thức 
ngoại giao mà thôi.
 Nói tóm lại, đừng vì thấy 
tiền bạc, lợi lộc nhiều quá, mà quên 
đi hay bỏ qua, các giá trị lương tâm, 
về nhân quyền và tự do dân chủ.

Lãng-Du,  ngày 04 tháng 04 
năm 2019
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THÁNG 4 
MÁU LỆ

Nguyễn Đăng Trình
cựu SQ Thủ Đức

Những trái pháo nổ ì oành đây đó
Xé buổi chiều 

trăm ngàn mảnh rách bươm
Trung đội trừ căng mình ra đoạn chiến

Hố cá nhân 
giương mắt súng tay gườm!...

Bộ chỉ huy đang xa gần ai biết
PRC 25 sạch nhách pin

Bầy nón cối tràn lên từng đợt sóng
T54 gầm rú khói đen hin!...

Phút sinh tử chỉ mành con đường đất
Mười mấy thằng hên chưa lộ mục tiêu
Đêm ưỡn ẹo neo hoài cơn chạng vạng

Thần đầu lâu nhăn nhở hái liềm treo!...

Gầm ghè chán cũng chào nhau đúng lễ
B40, M72 nhá... bùng...

M60 PRD loạn xạ
Da cam rực trời đá bật đất tung!...

Xác đồng đội văng lên rồi mẹp xuống
Cái đứt đôi cái nát bấy bầy nhầy
Mắt toé máu hai tai thì điếc đặc

Bia thịt người cò súng bóp rã tay!...

Khựng lại... xung phong... 
xung phong... khựng lại...

Còn mấy thằng buộc thế phải zoulou
Mắt không khóc mà lòng rơi nước mắt
Đứa may còn đứa rủi giấc ngàn thu!...
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trưởng ban an ninh khu vực nơi tôi 
ở, vốn là sỹ quan Quan Thuế chế 
độ cũ nên lúc nào anh cũng ngầm 
che chở bênh  vực dân “ ngụy”, tôi 
giả bộ làm đơn xin phép Quận cho 
về Mỹ Tho ba ngày để lấy cốt ông 
bà nhưng giấy phép anh Nhơn giữ 
chớ không chuyển đến quận just in 
case tôi không đi được thì có đường 
quay về an toàn. Theo chương trình 
sắp xếp của ban tổ chức hay nói 
rõ hơn là của Trường, sáng sớm 
ngày 20 tháng 5, Bảnh một thanh 
niên từ Vĩnh Bình lên tận nhà tôi 
hướng dẫn cả gia đình đi xe đò từ  
Sài Gòn  xuống Bến Tre để rồi đi 
đò theo sông Hậu Giang tới vàm 
Bãi San Vĩnh Bình, tại đó chúng 
tôi sẽ ở tạm nhà Bảnh cho tới tối 
thì Bảnh lấy xuồng làm taxi đưa ra 
ráp với cá lớn. Nhưng rủi thay đêm 
đó lúc ghe lớn tấp vào bờ sông gần 
nhà vợ Lý để chuyển những can 
dầu được giấu đêm hôm trước thì  
trời ơi ! tất cả 30 can dầu đã không 
cánh mà mất hết trơn nên chuyến đi 
bất thành. Tất cả chúng tôi đã trải 
qua một đêm kinh hoàng nín thở 

với tôi nhất.  Chính vì thế mà đầu 
năm 1980, khi Từ Bá Thọ cũng là 
người bạn  Vĩnh Bình lên tận Sài 
Gòn tìm tôi mời hợp tác với chủ 
tàu là cháu Thọ tên là Hồng Thủy 
để tính chuyện vượt biên, tôi chấp 
thuận với yêu cầu là để Trường đại 
diện tôi tham gia vào công việc 
hoạch định tổ chức và Thọ lúc đó 
đã nhân danh chủ tàu bằng lòng 
ngay. Có Trường ở trong ban tham 
mưu là tôi yên tâm vô cùng. Thế là 
xong cái deal bất thành văn. Tưởng 
cũng nên nói thêm là sở dĩ  Thọ 
lặn lội lên tìm tôi rủ ren ra đi mà 
còn ưu tiên cho tôi chỉ đóng góp 
phần nào cho nguyên gia đình hai 
vợ chồng bốn đứa con là vì Thọ 
muốn có tôi đi để tiện việc tiếp xúc 
cầu cứu hay liên lạc cần thiết nhờ 
vào khả năng  Anh ngữ của tôi. 
Trong chuyến vượt biên này ngoài 
chúng tôi ra còn có gia đình Phò, 
bạn Quốc Gia Hành Chánh và gia 
đình Lý, bạn đồng môn Nguyễn 
Đình Chiểu và là giáo sư Trung 
Học Vĩnh Bình. Trước đó, nhờ sự 
chỉ dẫn và che chở của anh Nhơn, 

Hành trình        
tìm tự do 
 (Journey for 

freedom)

Hồi ký của Nguyên Trần

Nếu cột đèn mà đi được thì nó 
cũng ra đi (Lời cố quái kiệt Trần 
văn Trạch)

1) Chuyến vượt biên thứ nhất:

Sau những ngày tháng âm thầm 
chuẩn bị, Phạm đắc Trường lên tận 
nhà tôi ở Sài Gòn báo tin là mọi việc 
đã xong, chuyến vượt biên sẽ khởi 
hành đêm 20 tháng 5 năm 1980 từ 
Vàm Bãi San (Vĩnh Bình).Trường, 
con người lanh lợi khôn ngoan 
vui tính  là bạn thân thiết của tôi 
tại Vĩnh Bình, nơi tôi nhận nhiệm 
sở đầu tiên  trong cuộc đời công 
chức. Tốt nghiệp HọcViện Quốc 
Gia Hành Chánh năm 1966 với thứ 
hạng không được cao lắm vì cứ bận 
rộn du dương nên tôi không thể 
chọn được những tỉnh tốt gần Sài 
Gòn như Gia Định, Biên Hòa, Mỹ 
Tho … mà đành phải khăn gói quả 
mướp cùng bạn đồng khóa Nguyễn 
Phú Hùng xuống cái xứ của người 
Việt gốc sao này ( dân Vĩnh Bình 
thường gọi đùa người Miên là người 
Việt gốc sao vì ở đó có nhiều người 
Miên và cây sao lắm). Ở Vĩnh Bình 
từ đó cho tới năm 1973 qua bao 
nhiêu chức vụ từ  Phó quận Tiểu 
Cần , Chánh văn phòng, Phó quận 
Châu Thành rồi Phó Tỉnh Trưởng, 
tôi đã quen biết giao du với nhiều 
bạn bè người bản xứ cũng như tứ 
xứ mà Trường là một trong những  
người bạn bản xứ thân tình gắn bó 



30 Tháng 4, 1975 - 2019243

mật mà mấy bả làm như  đi uốn 
tóc shopping rủ ren nhau rất là tự 
nhiên vô tư coi chủ tàu và ban tổ 
chức hổng có kí lô nào hết. Nhờ 
trời mà mọi chuyện đều êm xuôi và 
sáng ngày thứ hai 2 tháng 6 năm 
1980, gia đình tôi được đưa đến 
nhà Trường ở ấp Sóc Ruộng cho 
tới 12:00 giờ trưa thì dùng ghe nhỏ 
xuôi sông Long Bình, lúc ngang 
vàm thì bị tụi bộ đội bảo dừng lại 
xét. Cũng may phước nhờ chủ ghe 
có kinh nghiệm nên đã che giấu 
chúng tôi bằng những thùng không 
và một đống ngổn ngang chài lưới 
và bọn chúng cũng chỉ nhìn qua loa 
nên chúng tôi thoát nạn.  Ghe đưa 
chúng tôi tới một cù lao nhỏ nằm 
giữa hai tỉnh Vĩnh Bình – Bến Tre 
rồi neo lại đợi tới đầu hôm sẽ ráp 
với ghe lớn. Lúc đó cũng đã hơn 
2:00 giờ chiều. Để giết thì giờ, tôi 
lấy tờ báo Giải Phóng ra đọc tin 
tức…mình. 
Độ một tiếng đồng hồ sau thì một 
chiếc xuồng y như đã có ám hiệu từ 
trước chạy thẳng tới chuyển một số 
người lên ghe nhập bọn với chúng 
tôi. Hóa ra toàn là người quen như  
mẹ con chị Hoa và hai mẹ con chị 
Nghiêm cộng thêm hai em và hai 
cháu chị Phò là Phú Hoàng hai em 
và Tín, Thái. Tổ chức như vậy thật 
chặt chẽ  và cẩn mật, ngay chính tôi 
là chỗ thân tình mà đến phút chót 
mới biết ai đi chung taxi với mình. 
Như vậy là trong chuyến đi này 
thiếu gia đình Phò và gia đình Lý. 
Phò thì nghe nói vì chị nhà đang 
đau yếu và nghe lời thầy tướng số 
can ngăn. Còn Lý vì bất đồng với 
Trường nên bị bỏ lại..Thỉnh thoảng 
có ghe thuyền qua lại nhưng nhờ 
con sông Hậu Giang quá rộng lớn 
lại thêm ghe chúng tôi đậu gần cù 
lao hoang vắng nên ít sợ ai để ý. 
Chiều trôi đi chầm chậm nhất là đối 
với những ai sốt ruột như chúng tôi. 
Nhưng sau cùng rồi màn đêm cũng 
buông xuống thu ngắn đi nỗi lo âu 

        Chỉ 10 ngày sau, Trường đích 
thân lên đưa cả gia đình chúng 
tôi xuống Trà Vinh ở tạm tại nhà 
của Tuấn để chờ hai hôm sau khởi 
hành. Tuấn cũng là người bạn thân 
tình ngày xưa, tội nghiệp vợ chồng 
Tuấn chứa chấp gia đình tôi trong 
nỗi lo âu phập phòng. Nhưng vì 
tình nghĩa bạn bè cao quý, Tuấn 
phải hy sinh chịu đựng chớ biết sao 
hơn. Cổ nhân có nói câu:
Gia bần tri hiếu tử – Quốc loạn 
thức trung thần
Ngạn ngữ Anh cũng nói:
A friend in need is a friend indeed.

Quả thực vậy, có sa cơ thất thế 
hoạn nạn khốn cùng mới thấy ý 
nghĩa hy sinh tương trợ của tình 
bạn cao đẹp. Xin mượn ít dòng chữ 
này để vinh danh Kiều Quốc Tuấn, 
một người bạn nhân nghĩa bao la, 
một ân nhân ngàn đời ghi khắc. 
Cưu mang gia đình bạn trong tình 
trạng hiểm nguy như vậy vẫn chưa 
hết đâu, Tuấn còn bị  bà xã  tôi năn 
nỉ tới rước chị Xuân Hoa (vợ của 
một người bạn thân khác của tôi ở 
Vĩnh Bình là Thiếu Tá Phương) tới 
gặp để hỏi : “Chị có đi vượt biên 
với tụi tôi không?” .  Lẽ dĩ nhiên là 
chị Hoa mừng rỡ tán thành cả hai 
tay lẫn hai chân, chẳng những thế 
mà còn xin cho người bạn là chị 
Nghiêm ( vợ của anh Nhật cựu hiệu 
trưởng trường Trung Học Vĩnh 

Bình) tháp 
tùng theo.  
Đọc đến 
đây, các 
bạn có thực 
sự thấy tình 
cảm quyến 
luyến của  
đàn bà với 
nhau chưa? 
C h u y ệ n 
vượt biên 
là chuyện 
sinh tử tối 

vừa nhức đầu chóng mặt vì sợ hãi 
và buồn rầu. Lâm vào bước đường 
cùng, gia đình Phò và gia đình tôi 
phải vào tá túc nhà chị Thành, vợ 
Lý cũng là giáo sư trung học Vĩnh 
Bình, để chờ quyết định của nhóm 
tổ chức. Chúng tôi ở lại đó trong 
cơn hoảng loạn  căng thẳng cộng 
với nỗi kinh hoàng là có kẻ trộm 
nửa đêm tùng dấu tới nhà chị Thành 
định ăn hàng. Mãi  tới hai hôm sau 
thì Trường, Thọ nhắn tin cho biết là 
có nhiều khó khăn trong việc tái tổ 
chức chuyến đi trong lúc này nhất là 
khó mua nhiên liệu trong một thời 
gian ngắn nên tất cả phải chuồn gấp 
và sẽ được thông báo tin tức sau.

 Trong nỗi thất vọng não nề, 
hai gia đình Phò và chúng tôi thu 
xếp thuê đò máy về Trà Vinh gấp 
để còn đón xe đò về Sài Gòn. Cũng 
may mà chúng tôi về còn kịp hạn 
kỳ xin phép vắng mặt giả như anh 
Nhơn bày kế. Ba hôm sau, Lý lên 
Sài Gòn gặp tôi và cho biết là hôm 
đó chỉ một  tiếng đồng hồ sau khi 
hai gia đình Phò và tôi rời nhà vợ 
Lý thì công an tới bao vây xét nhà 
hỏi chúng tôi đi đâu rồi làm gia đình 
chị Thành khổ sở không ít. Hú hồn! 

2) Chuyến vượt biên thứ hai (kề cận 
tử thần):
 2.a- Khởi hành trong kinh 
hoàng.
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dân đánh cá địa phương quen hết 
địa hình địa vật ở đây nên ra lệnh 
cho một số thanh niên nhảy xuống 
biển…cạn rồi cầm những cây sào 
chèo chống hai bên mạn thuyền 
cho tới khi ra khỏi vùng chết người  
này. Tới bây giờ tụi Công An từ đồn 
Bến Đáy mới phát giác ra chúng 
tôi liền bắn súng truy kích và dùng 
ghe máy đuổi theo nhưng ghe quốc 
doanh của chúng làm sao mà chạy 
kịp máy 3 bloc đầu bạc của ghe 
vượt biên nên sau một lúc chúng 
quay lại. Khi chúng tôi ra tới biển 
thì trời đã rạng sáng và Trình vẫn 
tiếp tục xả hết tốc lực cho chóng 
qua khỏi nơi nguy hiểm. Nhìn vào 
đất liền thoáng hiện xa xa, lòng tôi 
thấy buồn rưng rưng “ Thôi nhé ! 
Vĩnh biệt mẹ Việt Nam! Vĩnh biệt 
quê hương nơi đã sinh tôi ra và 
cưu mang tôi trong suốt 38 năm 
trời và là nơi tôi bỏ lại một bà mẹ 
yêu thương nghèo khổ gieo neo tảo 
tần để nuôi tôi lớn khôn và đứa em 
gái còn khờ dại. Lần đi nầy chắc là 
ngàn đời vĩnh biệt”. 

Hồi nhỏ qua thơ văn, tôi thường 
nghe thấy hai chữ cố hương nhưng 
nào có ý niệm gì còn bây giờ tôi 
thấy ngậm ngùi thấm thía  vì trong 
khoảng thời gian chút nữa đây  trên 
con thuyền mong manh đem hai 
chữ tự do đánh cuộc với số mạng 
hoặc là chúng tôi may mắn tới  bến 
bờ tự do hoặc vùi thân dưới lòng 
biển cả, hai trường hợp đều đúng 
với chữ cố hương vì chúng tôi đâu 
còn mãnh hình hài nào trên quê 
hương nữa đâu. Ý nghĩ thương 
tâm nầy làm tôi rơm rớn nước mắt 
nghẹn ngào nói lớn lên với các 
thuyền nhân đồng hành:
- Bà con ơi! Chúng ta thực sự vĩnh 
viễn xa lìa Việt Nam rồi đó vì chắc 
sẽ không bao giờ có ngày chúng ta 
đặt chân trở lại đâu. Xin tất cả bà 
con hãy cuối đầu chào  quê hương 
thân yêu lần cuối. 

Trầm Tử Thiêng) .Từ xa vọng lại 
tiếng máy nổ ròn của một chiếc ghe 
hướng về thuyền chúng tôi. Khi tới 
gần, tôi mừng rở khi nghe tiếng của 
Trường: “ Anh Phát đó phải hôn?” 
. Tôi hăng hái đáp lại :“ Tôi đây 
Trường”. Lập tức Trường cho ghe 
chạy thật chậm sát tới thuyền chúng 
tôi rồi nói : “ Tôi mang dầu tới đây 
gặp anh trước rồi chờ ghe lớn tới để 
sang dầu. Tụi nó cũng sắp tới rồi, 
hơi trễ vì bị chận ở vàm Bãi San” 
. Nghe Trường nói thế mọi người 
mới yên tâm một chút. Một lát sau, 
ghe lớn tới như một vị cứu tinh anh 
hùng, chúng tôi lần lượt leo lên 
trong khi Trường cho chuyển dầu 
sang. Xong xuôi, Trường tạm biệt 
chúng tôi chứ không đi theo như dự 
định chỉ để cô gái là Sương con gái 
lớn của người vợ sau của Trường đi 
mà thôi. Sau này nghe nói Trường 
ở lại để… tiếp tục business tổ chức 
những chuyến vượt biên khác.
Kể từ giây phút đó, chúng tôi tất cả 
74 người vừa người lớn vừa trẻ em 
đã thực sự là “you’re on your own 
risk” trên chiếc ghe mang số CLA 
1273 nhắm mắt đánh liều cùng số 
mạng để đánh đổi hai chữ TỰ DO.

 2 b- Chuyến hải hành gian 
nguy. 
Vì đã quá trễ nên chú Trình tài 
công cho ghe phóng hết ga, mặc 
dù màn đêm dày đặc nhưng qua 
ánh sao đêm le lói, tôi vẫn nhận ra 
ghe lướt nhanh ngang qua Vàm Trà 
Vinh, Bãi Vàng rồi Bến Đáy với 
những hàng đáy rộng thênh thang 
chắn ngay cửa biển trông thật rợn 
người. Bấy giờ cũng đã 4 giờ sáng. 
Mãi lo tránh né  hàng đáy mà ghe 
lọt vào vùng cồn cạn nằm giữa cửa 
biển.  Giữa một vùng biển rộng mà 
trông thấy cái cồn cát nổi lúp xúp 
trên mặt nước rồi sực nhớ có nhiều 
ghe vượt biên chạy ra tới cửa biển 
bị vướng cồn để bị hốt đã thấy rởn 
tóc gáy rồi. Rất may nhờ Trình là 

bồn chồn của mọi người trên ghe. 
Nhìn đồng hồ tay, tôi thấy đã hơn 
7:00 tối. Như vậy là chỉ còn lối một 
tiếng nữa thôi là chúng tôi sẽ leo lên 
cá lớn bắt đầu cuộc hành trình sinh 
tử đi tìm tự do, đánh liều với những 
hiểm nguy đe dọa của biển cả.  Thời 
gian sao bỗng nhiên trở nên quá 
chậm, chúng tôi đếm từng phút một 
…. Và rồi giờ G 8:00 giờ đã đến, ai 
nấy đều cầm tay hành lý nho nhỏ để 
chuẩn bị lên ghe lớn.  Rồi 8:05, 8:10 
…Chắc ghe tới trễ một chút. Nhưng 
tới 8:30…. 9:00 tối mà  vẫn không 
nghe thấy tiếng động cơ gì hết. Một 
thoáng âu lo chợt đến .Có gì trục 
trặc nữa đây. Chợt nhớ tới lần đi hụt 
kỳ trước mà lòng tôi càng run hơn. 
Tới 10:00 giờ thì linh cảm thất bại 
hình như đã thành sự thật rồi. Những 
tiếng thở dài trong khoang thuyền 
nghe càng thêm não nuột. Riêng tôi 
thì cổ họng khô đắng, nhịp thở nặng 
nề. Trời Phật ơi ! Chuyến này mà 
đi không được nữa thì chắc chết cả 
nhà rồi còn gì.
Vài chiếc ghe thương hồ ánh đèn 
mù u leo lét chạy ngang qua làm 
chúng tôi đang đau khổ lại thêm lo 
sợ.
Anh chèo taxi trấn an chúng tôi: 
- Chắc  mấy ổng trễ vì bận gom 
người.
     Và để ngụy trang thêm, anh ta 
bảo bốn thanh niên em cháu Phò 
nhảy xuống bờ sông giả đò đi kéo 
lưới đêm cho ghe thuyền qua lại 
khỏi nghi ngờ.  Lúc đó thì ai nấy 
cũng đều tuyệt vọng và phác họa kế 
hoạch cho con đường bi đát trở về. 
Riêng tôi thì không dám nghĩ tới vì 
xem như đã tuyệt lộ rồi. Tất cả vốn 
liếng nhỏ nhoi dành dụm từ bấy lâu 
đều góp trọn cho chuyến đi xả láng 
này thì nay nếu trở về cho dù Việt 
Cộng không làm khó dễ thì cũng 
làm sao mà sống. Chờ đợi trong đau 
đớn mòn mỏi tới gần 12 giờ khuya 
thì ….bỗng có tin vui trong giờ 
tuyệt vọng ( tựa một bản nhạc của 
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như tờ thì sau đó chắc chắn sẽ có 
sóng gió kinh hồn. Ngoài ra, ghe 
chạy trên  mặt biển lúc đó tuy còn 
êm nhưng mọi người  đã bắt đầu 
nghe tiếng gầm gừ ục ục từ dưới 
lòng đại dương. Tất cả triệu chứng 
bất tường đó làm tôi  lo âu sợ sệt vô 
cùng nhưng chưa dám nói ra vì sợ 
làm hổn loạn hoang mang trên ghe. 
Sau nửa đêm, biển bắt đầu động 
và những đợt sóng lớn dần lớn dần 
cho tới sáng ngày thứ năm, 5 tháng 
6, chiếc ghe cô đơn của chúng tôi 
thực sự lọt ngay trung tâm bảo 
cấp 5 với những con sóng cao gần 
bằng nóc nhà. Mọi người đều phải 
xuống khoang đậy nấp lại, chỉ trừ 
những thanh niên đứng ở khoang 
thứ nhất thay phiên nhau tát nước 
biển đang tràn vào.  Riêng tôi lên 
buồng lái để company và vận đông 
tinh thần tài công Trình. Chiếc ghe 
nhỏ bé nghiêng ngã tròng trành 
như cái trứng vịt dưới  sự cuồng nộ 
của đại dương. Biển gào thét, biển 
hung hăng, biển điên cuồng, biển 
tàn nhẫn trút từng cột nước khổng 
lồ như muốn nuốt trửng lấy  con 
thuyền tội nghiệp của chúng tôi. 

Lúc đó thì những người trên ghe ai 
cầu kinh nấy, niệm Phật, cầu Chúa, 
vái ông bà vang dội khắp nơi. Tôi 
cũng luôn miệng đọc kinh Quan 
Thế Âm  Bồ Tát mà quên nỗi oán 
hận Thọ đã quyết định ngu xuẩn 
đêm hôm trước để đưa cả ghe đến 
chỗ kề cận tử thần hôm nay. Biển 
cả thực sự chứng tỏ quyền lực vô 
biên chứ không hiền hòa êm ái như 
mấy ngày đầu mà một số người 
cứ tưởng bở. Từng đợt sóng thần 
hung dữ phủ đầu chiếc ghe vượt 
biên cuốn xô tất cả áo quần nồi 
niêu xoong chảo và tệ hại hơn hết 
là lương thực trôi lềnh bềnh trên 
biển. Cứ mỗi lần con sóng cao vút 
ầm ầm chạy tới như muốn nhận 
chìm chiếc thuyền mong manh là 
mỗi lần tôi nhắm nghiền mắt lại 

Sển chủ tiệm bazaar Hoa Nam…
Tất cả là  74 người.

2 c- Đánh mất dịp may.

       Sau 3 ngày lênh đênh trên biển 
cả, tài công cho biết ghe đang ở trên 
hải phận Mã Lai. Lâu lâu chúng tôi 
thấy có hàng lưới của ngư phủ Mã 
Lai giăng giữa vùng biển rộng. Ghe 
tiếp tục băng mình giữa vùng trời 
nước bao la mịt mùng. Không một 
tàu ghe nào qua lại, chỉ có độc nhất 
chiếc ghe vượt biên mong manh 
nhỏ bé đưa 74 người Việt Nam 
khốn khổ đến phương trời vô định. 
Tới 6 giờ chiều ngày thứ tư , 4 
tháng 6 , chúng tôi thấy từ đàng xa 
ánh đèn sáng rực cả một vùng biển,  
tôi đoán chừng đó là giàn khoan 
dầu (oil rig platform) nên bảo Trình 
chạy thẳng tới đó cầu cứu.  Nhưng 
Thọ liền phản đối:
- Không được Trình. Chạy tránh xa 
đi, đó là tàu hải tặc đó, nó bắt được 
mình thì chết.
         Lẽ dĩ nhiên, Trình phải nghe 
lời Thọ vì anh ta là chú của chủ tàu.  
Tôi không biết dựa vào suy luận 
quái đản nào đã khiến Thọ cho rằng 
vùng ánh sáng chói lòa kia là tàu 
hải tặc. Thứ nhất là tàu hải tặc cũng 
chỉ là chiếc tàu hay ghe đánh cá, 
cho dù nó lớn gấp 3, 4 lần ghe vượt 
biên thì nó cũng không thể tỏa ánh 
sáng chói lọi cả một góc trời, vả lại 
càng hải tặc thì nó càng che bớt ánh 
sáng để rình bắt con mồi chứ! 
Ghe chuyển hướng xa vùng ánh 
đèn trong nổi bực mình khó chịu 
của tôi. 
2 d- Cơn thịnh nộ của đại dương.
Lúc bây giờ, bầu trời chiều giăng 
đầy những đám mây xám xịt, loại 
mây mà người ta gọi là mây khói 
đèn báo hiệu cho cơn giông bảo 
dữ dội sắp đến. Mặt khác,  dân đi 
biển truyền nhau do kinh nghiệm 
là biển thường phải có chút sóng 
to hay nhỏ, nếu mặt biển lặng yên 

      Nói đến đây, tôi không nén 
được đau thương nên bật khóc nức 
nở. Mọi người trên ghe cũng đều lệ 
tuôn lả chả cùng cúi đầu kính cẩn 
quay về hướng Việt Nam trong nỗi 
đau đớn khôn cùng. Ôi! Sao dân tộc 
Việt Nam tôi bất hạnh đến như vậy! 
Trên hải trình, thỉnh thoảng chúng 
tôi trông thấy những thương thuyền 
hay tàu chở hàng lớn của Nga và các 
nước Đông Âu. Họ nhìn ghe chúng 
tôi một cách lạnh lùng. Tới 6:00 
giờ chiều đảo Côn Sơn hiện xa xa 
trước mắt.  Tài công Trình chuyển 
hướng cho ghe lệch về hướng Bắc 
để tránh sự quan sát của Việt Cộng. 
Nhưng sau đó thì chúng cũng nhìn 
thấy và đuổi theo, Trình tăng hết tốc 
lực cho ghe chạy thẳng ra hải phận 
quốc tế , lần này chiếc ghe Công 
An Côn Sơn cũng lẹt đẹt tuốt đằng 
sau và bỏ cuộc. Đúng là ghe “ hiện 
đại” của nhà nước xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam ưu việt. Chỉ có mỗi chiếc 
ghe tị nạn bé con mà nó còn rượt 
hổng kịp thì đánh đấm với ai đây. Vì 
chạy quá xa ra hải phận quốc tế  cho 
chắc ăn nên sáng hôm sau, thứ ba, 3 
tháng 6 năm 1980, ghe phải quay về 
hướng Tây chạy suốt ngày thứ hai 
của chuyến hải trình cho đến ngày 
thứ ba mà vẫn không thấy bờ bến 
gì cả, biển ở độ  sâu thăm thẳm nên 
nước đen ngòm trông thật ghê rợn, 
mấy con cá heo ( dolphin) chạy gần 
mạn thuyền vừa đua và đùa giỡn. 
Mặt biển lặng im như nước hồ Thu, 
vài người cao hứng:
  - Biển êm đềm qua, có thấy gì đâu 
mà sao người ta nói vượt biên ghê 
sợ lắm
         Có một bà già quở liền:
 - Đừng nói vậy hổng nên nghe. 
      Lúc bây giờ, tôi mới hơi hoàn 
hồn một chút để nhìn các bạn đồng 
hành.  Trên ghe, ngoài  gia đình 
chúng tôi, mẹ con chị Hoa, mẹ con 
chị Nghiêm, bốn đứa em và cháu 
chị Phò, còn có Sương, gia đình anh 
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cơn chết đi sống lại nên chẳng ai 
buồn nói năng gì hết .
Chú nhỏ trách nhiệm báo động    
tình hình tiếp liệu trên ghe bây giờ                                  
nhiên liệu chỉ còn có một cane dầu 
có thểe chạy chừng 3 tiếng nữa                                                                                                 
là…tắt máy và ghe phải thả trôi 
theo dòng nước biền đưa tới đâu 
hay tới đó.

Tình trạng bi đát này mà gặp bão 
hay chỉ cần biển động thì ghe sẽ bị 
lật chìm ngay con sóng đầu tiên. 
Nghe nói vậy mọi người chưa kịp 
mừng vì cơn bão chấm dứt đã phải 
lo rầu những đe dọa kế tiếp đang 
chờ đón. Cũng may mà ngay lúc đó 
một cơn mưa trút xuống cho mọi 
người quơ lấy vài cái thau còn sót 
lại hứng nước mưa  uống vài giọt 
cầm hơi. 
Giữa lúc khốn cùng bi đát thì bỗng 
có phép mầu hiện đến, phép mầu 
nầy cái giàn khoan giữa trùng 
dương đang khè ánh lửa sáng ngời. 
Mọi người cùng reo mừng trong 
khi tài công phụ trao bánh lái cho 
Trình từ từ cho ghe tiến tới giàn 
khoan (lần này nếu Thọ mà cản nữa 
thì tôi sẽ là người đầu tiên chống lại 
vì ở đời dịp may nào đến hai lần). 
Lúc đó là 9:30 tối ngày thứ năm, 5 
tháng 6.
Giàn khoan dầu là một kiến trúc 
tiền chế nằm giữa biển rộng độ 
500m2 chính yếu gồm 4 cây trụ 
cột sắt hình tròn đường kính lối 1m 
cấm sâu tận đáy biển. Điểm 
đặc biệt là các cột này rổng chứa 
toàn nước để thích ứng với nguyên 
tắc giản nở của kim loại. Nối liền 4 
cột trụ này là những đà sắt ngang 
dọc và xéo góc tạo thành những 
khung nhỏ để kiến trúc vững chắc 
thêm. Và trên cùng là platform là 
cái Bidong tạp hóa. sàn bằng gỗ 
cách mặt biển chừng 10 m, có đầy 
đủ phòng ốc tiện  nghi cũng như 
thiết bị cần thiết cho giàn khoan.

đầu chiếc ghe tới độ tôi còn thấy 
chữ US Army. Mấy người ở trên 
deck trông thấy mừmg rỡ la lên :
  - Máy bay Mỹ ! Máy bay Mỹ tới 
cứu chúng ta rồi bà con ơi !
         Chiếc máy bay đảo lượn mấy 
vòng rồi thả khói màu chung quanh 
và quăng xuống biển gần chiếc ghe 
một cái hộp hình chữ nhật  màu tro 
mà do kinh nghiệm tiếp xúc với các 
cố vấn Mỹ khi làm việc ngày xưa, 
nhìn qua là tôi biết  cái transmitter 
mà phi công muốn chúng tôi nhặt 
lên dùng để liên lạc với họ để họ 
hướng dẫn việc cấp cứu chúng tôi.  
Tôi la lớn lên yêu cầu mọi người cố 
lượm cái hộp đó cho tôi gọi cầu cứu 
nhưng vì sóng quá lớn nên chiếc 
hộp lần lần xa ghe chúng tôi xóa 
tan bao hy vọng cãi tử hoàn sinh. 
Chiếc máy bay lượn thêm mấy 
vòng nữa nhưng thấy hoàn toàn 
hopeless nên bay đi mất nhận chìm 
sinh lộ của 74 thuyền nhân khốn 
khổ và như gióng tiếng chuông báo 
tử thần đã đến. 

 2 e- Giây phút hồi sinh.
Chiếc ghe tị nạn cứ hập thò ở biên 
giới tử sinh từ cao điểm của cơn 
bảo lúc 10:00 giờ sáng tới 4 giờ 
chiều thì bảo từ từ dịu lại. Mọi 
người từ dưới khoang được lên sàn 
ghe để hít thở chút không khí trong 
lành của biển sau hơn 6 tiếng vật 
lộn với tử thần. Các con tôi ói mửa 
đến xanh xao mặt mày, tội nghiệp 
Sương phải xức dầu và lấy thuốc 
cho chúng uống trong khi bà xã 
tôi, chị Hoa, chị Nghiêm nằm sóng 
soài trên sàn. Riêng tài công Trình 
thì mặt mày tái mét, anh giao tay 
lái cho người phụ còn anh thì ngồi 
thở dốc. Tôi phải lấy thêm sâm và 
thuốc hồi sinh (revitalose) cho anh 
uống.
      Lúc bấy giờ, tài công phụ 
cứ cho ghe chạy không định .                                                                                                 
hướng giống như thả nổi, còn mọi 
người quá kinh hoàng mệt mỏi sau 

để thấy như tử thần lảng vảng đâu 
đây chực đón bắt mình. Nhớ lại 
mấy đứa con tôi đứa lớn nhất mới 
10 tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ lên 4 mà 
lòng đau như cắt. Những tưởng ra 
đi vì tương lai chúng nào ngờ có 
thể là một chút  nữa thôi, chúng sẽ 
chìm sâu vào lòng đại dương. Các 
con yêu dấu ơi!  Tha lỗi cho ba đã 
mang các con tới chỗ chết. Thôi thì 
cả gia đình mình cùng đi một lượt 
nghe.  Ý  nghĩ cả nhà cùng phải 
chết làm tôi hối hận vô cùng. Ở đời 
ai cũng có những phút giây quan 
trọng mà quyết định ảnh hưởng tới 
nhiều người, tôi đã trải qua những 
phút giây đó và tôi đã quyết định 
sai. Trong nỗi tuyệt vọng  tận cùng, 
tôi bỗng ao ước giá mà bọn Việt 
Cộng bắt tất cả chúng tôi lúc này 
thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Sic! 
Tôi lại nghĩ quẩn thêm là với sức 
cùng lực  tận của tôi bây giờ, tôi 
vẫn có thể ôm được một người nổi 
trên mặt nước được lối 5, 10 phút 
phù du nghĩa là được chết chậm 
hơn  5, 10 phút, nhưng tôi sẽ cứu ai 
bây giờ trong số những người thân 
yêu nhất đời tôi. Trên đời này chắc 
đâu có sự chọn lựa nào mà đau đớn 
đến thế nầy! Trời ơi ! Sao mà đời 
tôi khổ như vậy .Lúc bấy giờ, tôi 
mới thấy khả năng lái ghe  phải nói 
là siêu việt của tài công Trình. Gần 
như không nhái mắt, anh cố  nhìn 
sóng biển khổng lồ đang bủa giăng 
tứ phía. 
Khi anh thấy nó sắp phủ chụp trước 
mũi ghe, anh bớt tốc độ lại để con 
sóng qua trước mắt, ngược lại nếu 
anh thấy sóng sắp xô tới phía sau 
ghe thì anh tăng tốc độ để ghe vượt 
qua khỏi cơn nguy nan. Có thể nói 
đây cuộc đấu tranh sinh tử giữa con 
người và thiên nhiên. Tôi ngồi kế 
bên thỉnh thoảng đưa vào miệng 
Trình thỏi sâm Cao Ly để trợ lực 
anh. 
Giữa lúc đó, trên bầu trời xám xịt, 
một chiếc C47 bay thật thấp trên 
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trong và sau đó trở ra với hai người 
nữa  một da trắng và một da vàng. 
Người da vàng lịch sự giới thiệu 
với tôi rằng người da trắng là kỹ sư  
trưởng  giàn khoan còn ông ta là 
phụ tá. Tôi bắt đầu trình bày hoàn 
cảnh thảm thương của chúng tôi 
để xin giúp đở. Sau nghe xong câu 
chuyện, viên kỹ sư da trắng nghiêm 
giọng bảo tôi:
- Các anh  nói không thể sống với 
Cộng Sản nên ra đi tìm tự do. Tại 
sao các anh không ở lại kết họp 
nhau chống bọn họ mà lại cứ  trốn 
chạy để mong sang Mỹ. Đến lúc 
nào mà Mỹ bị Cộng Sản xâm lăng 
thì các anh đi đâu?

       Tôi sửng sốt bàng hoàng và bực 
tức trước  lập luận đầy ác cảm với 
thuyền nhân của anh kỹ sư này, tuy 
nhiên vì sinh mạng của 74 người 
trên ghe nên tôi nhỏ nhẹ trả lời:
- Thưa ông , tôi không leo lên 
đây để tranh luận về phương sách 
chống Cộng , tôi chỉ mong ông vì 
lòng nhân đạo cứu giúp 74 người 
trên ghe mà đa số  là đàn bà trẻ con. 
Chúng tôi vừa may mắn sống sót 
sau cơn bảo lớn ngày hôm nay, bây 
giờ thì ghe chúng tôi hoàn toàn hết 
nhiên liệu cũng như  lương thực và 
nước uống. Khẩn cầu các ông trợ 
giúp giùm. Tôi xin thay mặt những 
người trên ghe vô cùng cảm ơn cứu 
tử của các ông.

         Sau đó là cả một khoảng trống 
yên lặng đáng sợ, lúc bây giờ một 
số nhân viên dàn khoan đầy đủ sắc 
tộc đen trắng vàng cũng kéo ra xem 
động tịnh. Sau đó vài phút, viên 
phụ tá da vàng ôn tồn bảo tôi:
  - Xin ông vui lòng đợi 
chúng tôi một chút.
Rồi kéo tay kỹ sư trưởng tới một 
góc nói chuyện với nhau. Sau một 
hồi thảo luận, họ  trở lại, viên kỹ sư  
nói với giọng điệu nhẹ nhàng hơn:
- Chúng tôi rất thông cảm hoàn 

người ở dưới ghe 
nhất là vợ con tôi đều nín thở niệm 
Phật cầu Chúa giùm cho tôi. Một 
số khác la to lên để tiếp hơi khuyến 
khích:
- Rán lên ông Phó ơi ! Đừng nhìn 
xuống biển mà bị chóng mặt. Chút 
xíu nữa tới rồi.

       Lúc ấy tôi mới thấy cái power 
của bản  năng sinh tồn của loài 
người. Tôi vốn không phải là 
người to lớn khỏe mạnh mà lại 
nhịn đói nhịn khát hơn 6 ngày trời 
lại thêm mệt mỏi khủng hoảng vì 
cơn bão kinh hồn thế   mà không 
hiểu phép lạ nào đã đưa tôi lên giàn 
khoan. Đúng là miracle. Điều gây 
ngạc nhiên cho tôi là giữa lúc tôi 
còn đang ngơ ngác tìm nhân viên 
giàn khoan để cầu cứu thì tôi tiếng 
động sau lưng, nhìn lại thì thấy tài 
công Trình cũng leo lên được trên 
platform và nằm dài lên đó. Trình 
mệt nhọc nói với tôi:
- Em đuối sức quá rồi ông phó ơi! 
Rán leo lên đây nhờ ông phó xin 
mấy ổng cho thuốc khỏe
Tôi trấn an Trình rồi bắt đầu “công 
tác finding rescue”,   tôi đi hết một 
vòng giàn khoan mà không thấy  
môt ai, trong khi mọi cửa nẽo đóng                                                                                                                                             
kín mít.Ánh đèn chung quanh mờ 
mờ lung linh cộng thêm không khí 
vắng lặng u buồn. Sàn dàn khoan 
rung rinh dưới chân tôi như thúc 
giục tôi phải cầu cứu cho bằng  
được.
Bấy giờ đã hơn 10:00 giờ tối, chắc 
họ ngủ hết hay giả vờ ngủ rồi cũng 
nên.
        Tôi bắt đầu kêu gào:
  - Xin các người cứu giúp chúng 
tôi, những nạn nhân bão tố trên 
biển cả.
      Tôi la lớn như vậy hai  lần 
thì một cánh cửa mở ra với một 
người Á Châu tay cầm khẩu M18 
bước tới chúng tôi, tôi liền mở lời 
cầu xin giúp đỡ. Anh ta bước vào 

    Khi ghe vừa tới giàn khoan mang 
hàng chữ “Pulai A” thật lớn, cây 
cầu thang sắt dẫn xuống mặt biển 
đuợc kéo lên trên cao tận nền
dàn khoan. Tôi linh cảm đây là  là 
điều không hay, chắc giàn khoan                                                                                                                                            
 không muốn tiếp “ những vị khách 
không mời mà đến”. Dù biết vậy 
nhưng chúng tôi đâu còn chọn lựa 
nào khác, tôi bảo tài công cho ghe 
cặp sát vào cho những thanh niên 
bấu chặt các thanh sắt đễ giữ ghe 
yên.  Mặc dù bão đã tan nhưng vẫn 
còn nhiều đợt song xô đẩy ghe đụng 
vào chân dàn khoan nên mấy thanh 
niên rất khó khăn để vừa giữ thuyền 
vừa  chống đở  cho nó khỏi bị đập 
vào những thanh sắt để có thể bị vở 
đi. Tôi đứng dưới bắt tay làm loa nói 
lớn lên bằng Anh Ngữ: “Thưa quý 
vị dàn khoan, chúng tôi là thuyền 
nhân Việt Nam  gặp nạn trên biển. 
Xin quý vị mở lòng nhân cứu giúp 
chúng tôi”

         Trên giàn khoan vẫn im lìm. 
Tôi rán lấy hết hơi  tiếp tục la lớn 
lên những lời cầu cứu nhưng vẫn 
không có respond. Thấy tình trạng 
án binh bất động của giàn khoan sẽ 
là forever, tôi đành đánh liều dùng 
hết sức cùng lực tận của mình để 
… leo lên  vì không leo thì chết hết 
còn leo lên được thì có chút hy vọng 
hơn. Tôi bắt đầu rời ghe và nắm 
chặt thanh sắt bắt xéo của đà khung. 
Cũng may là những thanh sắt làm 
đà rất  dày và có chiều ngang độ 2 
tấc nên tôi có điểm tựa để tiếp tục 
chuyền qua những thanh sắt khác 
lần lượt bò lên. Vì 4 cột trụ chính 
yếu của giàn khoan chỉ là 4 cột 
nước thả thẳng xuống đáy rồi nhờ 
sức nặng của nó mà đứng yên chứ 
không phải xây bê tông cốt sắt chôn 
tận đáy biển nên dưới sức gió và 
sóng, toàn giàn khoan lắc lư  y như 
đang nhảy điệu slow trong khi tôi 
cứ ôm tòng teng mấy thanh sắt như 
con ếch đong đưa giữa trời. Mọi 
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đảm cái bàn chân sẽ xuyên qua 
miếng ván lọt ra biển liền. 
      Nghe Trình nói vậy tôi thấy lạnh 
mình làm thinh luôn.
  
2 f- Deal với ghe đánh cá Mã Lai.
       
  Tới chiều ngày chúa nhật , 8 tháng 
6, trời bớt mưa và hơi trong sáng, 
lúc đó mới thấy vài chiếc ghe đánh 
cá  Mã Lai chạy tới lui. Một vài 
thanh niên trên ghe tị nạn dùng vải 
làm vợt xúc được mấy con tươi. 
Một lúc sau đó, có chiếc ghe lớn 
bằng 2 chiếc ghe tôi tới gần rồi một 
ngư phủ nói với chúng tôi bằng thứ 
tiếng  Anh broken English :
  - Tụi tôi là dân đánh cá Mã Lai 
muốn giúp các anh. Vậy một  
người trong mấy anh qua ghe tôi 
nói chuyện.
      Bấy giờ thì trên ghe vượt biên 
bàn tán loạn cả lên, người thì sợ 
đây là ghe hải tặc dụ người mình 
lên ghe nó để uy hiếp làm tiền, 
người thì nói hải tặc nào dám làm 
ăn ngay giàn khoan, vả lại hải tặc 
phần lớn là Thái Lan chớ Mã Lai 
nó hiền lắm, thử lên xem nó nói gì, 
biết đâu nó đề nghị cứu mình.  
Ý kiến thứ hai này được đa số tán 
thành nhất là trong trường hợp vô 
kế bất khả thi như chúng tôi, chả 
nhẽ cứ nằm vạ giữa biển ăn hết đồ 
tiếp tế xong lại leo lên giàn khoan 
xin ăn tiếp. Riêng tôi thì cứ nhớ tới 
tình trạng chiếc thuyền mục nát là 
tôi nhất quyết phải leo lên ghe Mã 
Lai để thương thảo cầu cứu. Sau 
cùng rồi thì người được đề cử đại 
diện  thương thuyết cũng là tôi. 

 Tôi liền ra dấu cho ghe 
Mã Lai cặp sát vào để tôi leo qua. 
Trên ghe họ có 5 người: thuyền 
trưởng, phụ tá và 3 thủy thủ, tất 
cả đều niềm nở đón tiếp “ sứ thần 
vượt biên”. Buổi nói chuyện không 
dễ dàng cho lắm vì tiếng Anh ba 
rọi của họ nhưng cũng tạm đủ để 

Trình cho ghe tấp vào trái phao 
̣(buoy)  gần giàn khoan. Đêm đó 
mọi người trên ghe ngủ một giấc tuy 
còn chập chờn sau những ác mộng 
khủng khiếp trong ngày nhưng 
có phần thanh thản nhẹ nhàng.                                                                                                                                          
     
  Ngoài ra,  tiếng khè khè đều đều 
phát ra từ ánh lửa vận hành của 
chiếc máy khoan  như một điệu 
nhạc êm dịu làm chúng tôi dễ ngủ 
hơn vì cảm thấy không còn đơn 
độc giữa trùng dương bao la.,
 Liên tiếp hai hôm sau, trời 
đỗ mưa vần vũ mịt mờ, gió thổi 
mạnh mang theo những con sóng 
khá lớn nhưng chúng tôi không lo 
sợ như hôm bị bảo vì ghe neo tại 
trái  phao và sự hiện diện của giàn 
khoan ở trước mặt làm cho chúng 
tôi cảm thấy an toàn hơn ít ra về 
phương diện tâm lý. Mặt khác nhờ 
lương thực tiếp tế  của giàn khoan 
giúp cho mọi người được no đủ nên 
tinh thần cũng lên cao.Tới đêm thứ 
thứ bảy, 7 tháng 6 ,có chiếc xà lan 
to lớn cặp bến giàn khoan chắc để 
mang tiếp tế và chở dầu về đất liền, 
tôi liền bảo tài công Trình chạy 
thẳng lại đó để tất cả leo lên đồng 
thời đục ghe mình cho chìm thì họ 
phải vớt . Đây có thể là một ý nghỉ 
không công bằng đối với ban giám 
đốc giàn khoan vì khi họ bằng lòng 
tiếp tế các thứ, tôi có xin được neo 
ghe tại phao để khi trời thật êm sẽ 
đi. Chính vì thế họ mới cho chúng 
tôi nhiều đồ đến thế. Đó như là một 
cái verbal deal mà tôi phải giữ rồi 
bây giờ bỗng nhiên tất cả nhào lên 
ăn vạ thì hóa ra mình thất hứa mặc 
dù do nhu cầu sinh tồn. Nhưng 
Trình đã từ chối đề nghị liều mạng 
của tôi với lý do:
- Nói thiệt với ông phó là tôi không 
dám lái chiếc ghe này đi đâu hết. 
Ghe nó mục hết rồi. Hồi nãy, tôi 
xuống dưới khoang quan sát thấy 
đáy ghe thắm nước biển tệ tới độ 
lấy chân đạp mạnh một cái là bảo 

cảnh của những người trên ghe nên 
chúng tôi sẽ tiếp tế đầy đủ nhiên 
liệu, lương thực nước uống cũng 
như thuốc men. Nhưng rất tiếc là 
chúng tôi không vớt quý vị được 
vì đó không nằm trong chính sách 
giàn khoan. So sorry.

        Thấy được vậy là quá tốt rồi 
và tôi dư biết kết quả này là do lòng 
từ tâm của  vị phụ tá giàn khoan, 
người mà qua thái độ và giọng nói 
đã biểu lộ cảm tình đối với đám 
thuyền nhân chúng tôi. Ân nhân 
ơi ! Dù ở bất cứ phương trời nào, 
chúng tôi luôn khắc ghi ân nghĩa 
của Người. Chúng tôi cũng xin bày 
tỏ lòng biết ơn tới viên kỹ sư trưởng 
giàn khoan Pulai A của Mã Lai vì 
cho dù không đồng quan điểm, ông 
cũng đã ra tay cứu trợ chúng tôi. 
 Trong sự cảm kích tôi ngỏ 
lời  biết ơn sâu xa đến hai người và 
lợi dụng không khí hòa hoãn đó tôi  
chỉ vào những chiếc phao tròn lớn 
bằng sắt đặt xa lối 20 m ở chung 
quanh giàn khoan và nài nỉ:                                 
- Chắc hai ông cũng thấy mặc dù 
cơn bảo lớn  đã đi qua nhưng biển 
vẫn còn động mà ghe chúng tôi thật 
mong manh nhỏ bé, vậy xin các 
ông cho chúng tôi được neo thuyền 
vào một trong những chiếc phao đó 
để chờ biển lặng im rồi ra đi.
        Cả hai đều đồng ý. Tôi vui  
mừng nói lớn xuống ghe về lời hứa 
giúp đở của giàn khoan và tất cả 
những người dưới ghe đã vỗ tay và 
hét lên hân hoan  bày tỏ lòng biết 
ơn.  Sau đó, Trình và tôi lục tục leo 
trở xuống ghe nhưng với tâm trạng 
vui mừng phấn khởi hơn lần leo. 
 Liền theo đó như đã hứa, giàn 
khoan dùng dây thừng thả xuống 
ghe 20 can dầu, nhiều bịch hot dog 
với bánh mì, 10 jugs x 4lít  lemon 
squash và nhiều bánh pound cake,  
pudding cũng như kẹo chocolate… 
Và chúng tôi đã chia nhau thưởng 
thức bữa ăn ngon nhất đời. Sau đó, 
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do một hồi thì có một quân nhân 
Mã Lai từ trên đi xuống thẳng tới 
chúng tôi ra dấu bảo chúng tôi đi 
theo anh ta. Anh chàng này coi hiền 
từ nhưng cũng biết cách “ bắt địa” 
lắm. Thấy tôi có vẻ là trưởng đoàn, 
anh ta vừa chỉ cái đồng hồ  trên cổ 
tay cậu nhỏ thuyền nhân vừa cố “to 
talk in broken English” và “to quơ” 
với tôi:
  - You, to morrow, USA, Canada 
too much money, give me , give 
me.
       Ý anh ta muốn nói là mai mốt 
chúng tôi sang Mỹ, Canada thiếu 
gì tiền, bây giờ thì  cho anh ta cái 
đồng hồ. Thấy chỗ hẽo lánh quá 
nên muốn an thân, tôi và cậu em 
đó đành tháo đồng hồ cúng cho nó 
cho rồi. 
      Thằng lính Mã Lai gian tham 
này dẫn chúng tôi lên trên con 
đường mòn tới một gốc cây lớn 
thì gặp một thằng khác là cấp chỉ 
huy của nó bảo tất  cả ngừng lại. 
Tên này tiếng Anh khá hơn, tự giới 
thiệu với tôi là trung sĩ của làng 
Dungun nơi chúng tôi vừa đỗ bộ. 
Nó nói đã thông báo cho họi Trăng 
Lưỡi Liềm Đỏ Mã Lai (Malaysian 
Red Crescent Society) để tới tiếp 
nhận chúng tôi. Tưởng cũng nên 
nói thêm là ở Mã Lai, hội Hồng 
Thập Tự (Red Cross) được gọi là 
Trăng Lưỡi Liềm Đỏ.
Thằng trung sĩ bảo chúng tôi xếp 
hàng trật tự cho nó đếm nhân số.                                                                                                    
Sau đó nó tới nói với tôi là nó đã 
gọi hối hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ 
tới gấp để làm thủ tục đưa chúng 
tôi về trại, rằng nó đã làm hết mọi                                                                                                      
cách để giúp chúng tôi. Và cũng 
như thằng lính đàn em, nó nói tiếp là                                                                                                       
“rồi đây mấy người sẽ sống sung 
sướng ở Tây Phương, vậy anh nói   
giùm họ cho tôi chút  ít vàng đi”. 
                                                                               
     Nghe nó “đòi ăn” trắng trợn mà 
tôi thấy chán nãn vô cùng, đúng 
là cái xứ chậm tiến. Tuy nhiên với 

sức. Một lát sau họ nấu cari cá xạo 
đãi khách ăn với cơm. Không biết 
có phải vì 7 ngày lăn lóc phong trần 
hay không mà ai cũng thấy cari Mã 
Lai ngon chi lạ. Nó màu đỏ ửng 
chứ không vàng như cari thường 
thấy và rất thơm. 
Trời bắt đầu sẩm tối như mở đầu 
khúc quanh mới cho thuyền nhân. 
Tiếng máy ghe nổ đều đều đưa mọi 
người vào giấc ngủ trên con thuyền 
lạ. Tới 9:00 giờ sáng đã nhìn thấy 
bờ biển Mã Lai, chạy một lúc thì 
ngang qua  một hòn đảo hoang, 
ngư phủ Mã Lai yêu cầu chúng tôi 
trở về ghe tị nạn sau khi chỉ dẫn 
tài công điểm đổ bộ cách đó lối 15 
dặm. Họ không dám dẫn xa hơn 
nữa vì sợ Cảnh Sát Mã Lai bắt.  Vì 
nghĩ rằng không thể xài hết nhiên 
liệu nên trước khi chia tay, chúng 
tôi cho họ 15 can dầu chỉ giữ lại 5 
can phòng hờ thôi. Lúc bây giờ mấy 
cô gái trẻ đẹp như cô Lệ, cô Vân 
mới khai rằng đêm hồi hôm mấy cô 
bị tụi Mã Lai …mò, phải chống cự 
quyết liệt nó mới bỏ đi. Cũng may 
là tụi Mã Lai còn hiền bằng không 
thì sự thể tệ hại ra thế nào. Báo hại 
mấy cô suốt đêm không ngủ vì phải 
lo phòng thủ địch mò nữa.
3) Bến bờ tự do:Dựa vào sự hướng 
dẫn của ngư phủ Mã Lai, chúng tôi 
chạy dọc theo ven biển lấy điểm 
đến là hòn đảo nhỏ nhìn thấy từ xa. 
Tuy vậy ghe cũng phải chạy gần 2 
tiếng đồng hồ mới tới nơi. 

Trình  tấp ghe vào bờ biển cho tất 
cả đổ bộ xuống chấm dứt chuyến 
vượt biên 8 ngày 7 đêm trong hốt 
hoảng kinh hoàng. Chúng tôi đặt 
chân xuống bờ biển Mã Lai đúng 
3:10 giờ chiều ngày thứ hai 9 tháng 
6 năm 1980. Cảm giác đầu tiên là ai 
cũng thấy như bị hụt chân và chóng 
mặt mà mấy người kinh nghiệm 
họ nói là say đất.  Quang cảnh ở 
đây thật vắng lặng,  đoàn thuyền 
nhân cứ đứng xớ rớ trên bến bờ tự 

communicate với nhau. Đại khái 
họ đề nghị sẽ kéo ( tow) ghe chúng 
tôi vào tới đất liền và ngược lại họ 
muốn chúng tôi cho họ hột xoàn 
càng nhiều càng tốt. Tôi trở lại ghe 
thuật lại đề nghị của ghe Mã Lai thì 
hầu hết thuyền nhân đều nói là họ 
mang vàng chứ không có hột xoàn. 
Tôi lại qua ghe Mã Lai làm nhiệm 
vụ con thoi thì viên thuyền trưởng 
nói vàng cũng tạm được nhưng cố 
cho ông vài hột xoàn vì :
  - My wife likes diamonds  and HE 
wife the same (ông chỉ tay vào viên 
phụ tá)
     Trở về ghe nhà, tôi cố thuyết 
phục những ai có hột xoàn cả ghe, 
tôi mượn lời tài công nói chiếc ghe 
không còn đi được nữa, nếu cố giữ 
thì chỉ có nước mang xuống lòng 
biển mà xài. Vả lại, tôi có nghe nói 
là khi tới đảo, cao ủy tị nạn sẽ trợ 
cấp một số tiền cho cựu quân nhân 
công chức. Tới chừng đó tôi sẽ kêu 
gọi thành phần đó đóng góp để trả 
lại phần nào cho bà con ( cái này là 
tôi tự chuốc họa vào thân đây) 
Nghe lời nói thực tế của tôi những 
người có của đem theo đều đóng 
góp ít nhiều tùy khả năng ngay cả 
tài công Trình mặc dù không tiền 
cũng mượn bạn bè một chiếc nhẫn 
vàng để góp phần. Đặc biệt có hai 
người cho hai chiếc hột xoàn trên 4 
ly. Lần đi nạp “ lễ vật” này, tôi cẩn 
thận rủ thêm hai người đồng hành 
theo qua để chứng kiến là tôi giao 
tất cả cho Mã Lai.

 Sau khi nhận đủ đồ quý kim,  
thuyền trưởng Mã Lai cho đàn bà 
trẻ con sang qua ghe của họ, lẽ dĩ 
nhiên có kèm theo ông sứ thần là 
tôi, rồi họ dùng dây thừng nối qua 
kéo ghe vượt biên theo sau. Lúc đó 
là 7:00 giờ chiều ngày chúa nhật, 8 
tháng 6. 
 Trên ghe Mã Lai, việc đầu 
tiên là họ pha cho mỗi người khách 
một ly sữa nước sôi uống cho hồi 



250Tuyển Tập - Tháng Tư Đen 250

rằng trên cõi đời này chẳng có gì 
qua được số mệnh. Nhìn các con 
tôi đùa giởn hồn nhiên trên tàu, tôi 
thấy lòng dâng lên nỗi hạnh phúc 
vô biên, rồi đây chúng nó sẽ có một 
tương lai tốt đẹp nơi xứ tự do nhân 
bản cho dù tôi chưa biết là quốc 
gia nào. Từ đó tôi thấy giá cả một 
chuyến đi thật xứng đáng và tôi đã 
quyết định đúng, quyết định đánh 
đổi tất cả kể cả sinh mạng để mưu 
cầu tương lai đàn con.
Tàu chạy gần  2 tiếng đồng hồ 
thì tới Pulau Bidong, hòn đảo của 
những người Việt tị nạn Cộng Sản. 
Theo lời John và Sue kể với tôi thì 
Bidong trước đây là một đảo hoang 
diện tích là chỉ 6 km2. Nhưng kể từ 

năm1979 khi phong 
trào vượt biên lên 
cao điểm, Cao Ủy 
Tị Nạn Liên Hiệp 
Quốc mướn hòn 
đảo này để làm địa 
điểm tạm trú cho 
thuyền nhân Việt 
Nam trước khi đi 
định cư ở đệ tam 
quốc gia. Tàu cặp 
bến ở cầu Jetti lúc 
14:00 giờ.  Với tư 
cách đại diện ghe, 
tôi theo John và 
Sue lên bờ gặp Sam 

trưởng đồn Cảnh Sát để trình diện. 
Sam bảo tôi sắp xếp thuyền nhân 
ngồi có trật tự để lập danh sách 
nhập trại. Lúc đó đồng bào trên đảo 
đứng đen nghẹt ngoài vòng rào với 
hy vọng nhìn thấy thân nhân bạn bè 
mình trong số người mới tới. Tôi 
bỗng nghe tiếng kêu lớn :
- Ông phó! Ông phó! Mới tới hả? 
     Tôi nhìn ra thì thấy đó là anh 
Phước xã trưởng xã tỉnh lỵ Phú 
Vinh và Trung Úy Hạp trưởng ban 
1 chi khu Châu Thành.  Đang bận 
rộn với việc lập danh sách nên tôi 
chỉ vẩy tay chào hai bạn xưa. 
Công việc lập lý lịch người vượt 

biết của tôi thì người dân Mã Lai 
rất nghèo khổ, mọi cở sở kinh tế, 
xí nghiệp đều tập trung trong tay 
người Hoa, còn dân bản xứ thì chỉ 
có làm công tới… cu li.
       Chừng một tiếng đồng hồ sau, 
chúng tôi tới Marang, đó là cư 
xá cũ của Cảnh Sát. Trại gồm 50 
giường bunk bed dư chỗ cho chúng 
tôi. Đêm đó họ cho chúng tôi ăn 
cơm cá bạc má hấp với đậu giá xào 
thiệt là hợp khẩu vị Việt Nam.
10:00 giờ sáng hôm sau thứ ba 10 
tháng 6, John và Sue  đưa chúng 
tôi tới cảng Terengganu để đáp tàu 
Pulau Mutiera đi Pulau Bidong. 

4) Pulau Bidong, đảo của người 

Việt tị nạn:
Tàu Pulau Tierra là chiếc tàu 
chuyên đưa rước thuyền nhân tới  
đảo và rời đảo. Nó là một chiếc tàu 
tư nhân được Cao Ủy Tị Nạn Liên 
Hiệp Quốc thuê bao đề đặc trách 
công việc này. Chiếc tàu rộng thênh 
thang đối với 74 người chúng tôi 
và hai viên chức hướng dẫn.  Ngồi 
trên chiếc Pulau Tierra vững chắc 
an toàn, tôi nhớ lại cách đây mấy 
hôm đã trải qua những giây phút 
thập tử nhất sinh kinh hoàng khủng 
khiếp trên trên chiếc thuyền mong 
manh giữa cơn cuồng nộ của đại 
dương. Từ đó mới nghiệm thấy 

thân phận chân ướt chân ráo cũng 
tự như cá chậu chim lồng, tôi kêu 
gọi bạn đồng hành đóng góp. Bà 
con thấy hồi nãy tôi và cậu em nọ 
đã mất toi 2 cái đồng hồ nên bây 
giờ họ cũng sắp xếp với nhau để 
tặng thằng cô hồn này 2 chiếc 
nhẫn. Nó mừng rỡ cám ơn rối rít 
còn vổ vai tôi nói “ God bless you”. 
Tôi bực quá muốn nói với nó “ Này 
anh bạn, tôi không muốn được God 
bless cái kiểu này đâu. God bless 
chưa thấy đâu mà đã thấy hao tốn 
trước mắt”.
      Chờ một lúc sau, thì hội Trăng 
Lưỡi Liềm Đỏ ( Malaysian Red 
Crescent Society) tới bằng chiếc 
xe bus lớn. Thằng trung sĩ quýnh 
quáng chạy tới nói nhỏ với tôi:
  - Don’t say anything. OK. 
I’ll take care of you guys.
      Hai nhân viên Mã Lai gồm một 
nam tên John một nữ tên Sue nghe 
lời tên trung sĩ giới thiệu nên tới 
nhờ tôi thông dịch giúp họ lập thủ 
tục lấy lý lịch thuyền nhân sau khi 
đã phát cho chúng tôi mỗi người 
hai cartons chè cúc thật là mát lòng 
mát dạ. Tất cả 74 người  lần lượt 
khai lý lịch  gồm tên họ, ngày sanh, 
trú quán, nghề nghiệp, vượt biên 
mấy người.

 Thấy có một số người khai 
chậm quá, Sue nói nhỏ vào tai tôi 
là ở đây bất an ninh lắm, hối người 
ta khai lẹ đi rồi về trại an toàn hơn. 
Sue nói vậy thật đúng ý tôi vì từ 
nãy giờ tôi cứ sợ có thêm ông lớn 
nào khác  tới đây ưu ái “ take care” 
chúng tôi nữa thì mệt lắm nên tôi 
vội  nói thẳng ra cho mọi người 
đi chung ghe ý thức được sự nguy 
hiểm rình rập như lời Sue nói. Nhờ 
đó mà ai cũng khai báo thật lẹ và 
xong xuôi hết. 
 Lối 6:30 chiều chúng tôi lên 
xe bus về trại tạm trú Marang. Trên 
đường đi, tôi thấy làng mạc Mã Lai 
cũng tiêu điều xơ xác, theo sự hiểu 



30 Tháng 4, 1975 - 2019251

lò bánh mì, lò nấu rượu …lậu và 
luôn cả quán cà phê đèn mờ mờ ảo 
ảo. Lúc bây giờ, bà xã tôi sang lại 
sạp tạp hóa cũng như căn nhà ngay 
tại chợ khu C bờ biển của dược sĩ  
Lễ  lên đường định cư tại Úc. Sạp 
có le hoe mấy chai nước ngọt, vài 
lon coke, dăm hộp sữa bò, ít kem 
đánh răng, savon, lương khô. Sạp 
bán lai rai cho qua ngày y như kiểu 
tàu bể lượm đinh. Đặc biệt có ông  
khách sộp nhất là …tôi ngày nào 
cũng lấy vài lon nước ngọt hay hộp 
thịt đãi đằng bạn bè. Thời gian ở 
đảo có thể nói là thần tiên nhất, vừa 
thoát khỏi ngục tù  Cộng Sản, khỏi 
lo sinh kế, cơm cao ủy, nhà Mã Lai, 
ung dung tự tại hưởng trăng thanh 
gió mát, không khí trong lành. Thế 
mà nhiều người trong đó có tôi cứ 
náo nức đi định cư  để…cày chết 
bỏ. Ngoài ra ở đảo cũng có những 
danh từ đặc biệt cho dân tị nạn như 
“sù” là bị phái đoàn nào từ chối ( 
reject), con bà phước là không ai 
nhận, ghép form là tình trạng hai 
anh chị ráp nhau ở đảo rồi lên xin 
cao ủy cho chung một hồ sơ để 
cùng nhau định cư. 

Lúc đó, có nhiều người thuộc 
category 3 nghĩa là hạng bét, 
không có ưu tiên nào cả nhưng 
cương quyết tử thủ đi Mỹ và vì họ 
ở đảo quá lâu ( hai, ba năm) nên 
sau cùng phái đoàn Mỹ cũng phải 
chấp thuận nhưng họ phải qua ở 
trại điều hành chuyển tiếp RPC 
(refugee processing center)  ở Phi 
Luật Tân để học Anh Văn và nếp 
sống sinh hoạt Mỹ. Khổ một nổi 
là thời gian học tập không có nói 
bao lâu ( về điểm này sao mà Mỹ 
giống các đồng chí nhà ta quá xá) 
mà chỉ nói là khi học tập “ tiến bộ” 
thì được đi. Nghĩ tới  hoàn cảnh 
khó khăn của số đồng bào này,  tôi 
đã dựa theo đó để nhân lúc nhàn 
rỗi trà dư tửu hậu bèn cải biên lời 
ca bài hát phim nổi tiếng trong 

Toronto với tôi. Thời gian gia đình 
chúng tôi ở đảo, mặc dù hết là cao 
điểm nhưng nhân số cũng lên đến 
hơn 40,000 người. Diện tích Pulau 
Bidong tuy trên lý thuyết là 6 km2 
nhưng đa số là rừng hoang, còn 
những khu gia cư  A,B,C,D,E,F,G,H  
chỉ chiếm tối đa là 2 km2, tính ra 
mật độ ( density) là trên 20,000 
người / 1km2. Quý bạn nghĩ xem 
trên thế giới kể cả Hồng Kong có 
nơi nào chen chúc như thế không? 
Ban ngày người ta đen nghẹt ngoài 
đường, đi đứng phải cứ né tránh 
nhau vì không đủ chỗ. Tuy thế mà 
vui lắm. Tôi gặp lại nhiều bạn bè 
xưa như Lê  Tấn Trạng , Hồ  Triêm, 
Nguyễn văn Thành bạn đồng khóa 
11 Quốc Gia Hành Chánh, bác sĩ 
Hưng, xã Phước, trung úy Hạp, 
anh Tư Thanh Tâm, anh Diệp 
Lambretta (đại lý Lambretta)…. 
là những bạn ở Vĩnh Bình,  chị 2 
Triệu, Vân, Lan, Phượng là bà con 
với bà xã tôi…. Ngoài ra ở cùng 
thời trên đảo với tôi lúc đó có các 
nam nữ ca sĩ Hùng Cường, Hoàng 
Thi Thao, Ali Minh, Lệ Thu, Ngọc 
Minh thường lên đài phát thanh hát 
giúp vui đồng bào tị nạn. Có những  
đêm khuya thanh vắng sóng biển rì 
rào nằm nghe trên loa Hùng Cường 
đọc những truyện thương tâm não 
lòng thời xã hội chủ nghĩa, nghe 
giọng hát Thái Thanh qua  dĩa nhạc 
bản “ Nghìn trùng xa cách”, Lệ Thu 
“ Biển nhớ” , Khánh Ly “ Người di 
tản buồn”mà thấy lòng đau buốt và 
buồn rưng rưng cho thân phận ly 
hương của mình. Phải nói rằng nhờ 
dân quá đông nên sinh hoạt của 
người tị nạn Cộng Sản ở Bidong rất 
đầy đủ. Có bệnh xá, lớp học tiếng 
Anh lẫn tiếng Việt cho người lớn 
và trẻ con. Có cả thư viện , phòng 
thông tin, nhà thờ, niệm phật đường  

Điểm chính yếu là có khu chợ búa 
bán thức ăn tươi và khô, áo quần 
và gia dụng, quán ăn, tiệm hớt tóc, 

biên khá phức tạp nhưng nhờ phòng 
Cảnh Sát cho nhiều nhân viên (cũng 
là dân tị nạn) phụ giúp nên sớm 
hoàn tất. Vì ghe chúng tôi là chiếc 
thứ 648 tới đảo Bidong nên kể từ đó 
địa chỉ liên lạc của chúng tôi là CLA 
1273-648 (tức là ghép hai số đăng 
bạ ở Trà Vinh và số thứ tự Bidong 
với nhau). Sau đó, Sam  bảo tôi vào 
văn phòng viết tờ tường trình diễn 
tiến cuộc vượt biên bằng Anh ngữ 
để khỏi cần người dịch lại rồi đưa 
cho Sam. Anh ta đọc thật kỷ rồi hỏi 
vài câu về lý lịch của tôi xong đề 
nghị tôi làm việc với anh ta . Sam 
dẫn tôi đi gặp anh Huấn là một 
thuyền nhân đang làm trưởng văn 
phòng cảnh sát để nói với Huấn cho 
tôi làm thông dịch viên(interpreter) 
và phiên dịch viên (translator). 

Phòng Cảnh Sát có lối 10 thuyền 
nhân giúp việc gồm đủ các ban: ban 
tiếp nhận người mới tới, ban hành 
chánh, ban tiếp liệu, ban an ninh 
điều tra, ban thông dịch. Kể từ đó, 
mỗi ngày tôi làm việc tại phòng 
cảnh sát, nhiệm vụ chính là phiên 
dịch  các tờ tự khai của các đại 
diện tàu mới tới, phiên dịch giấy tờ 
từ cao ủy và chính quyền Mã Lai, 
thông dịch phỏng vấn thuyền nhân 
loại đặc biệt, thưa gởi quỵt tiền vượt 
biên, nấu rượu lậu, tố giác Việt Cộng 
trà trộn. Công việc nhàn rỗi mà khỏi 
phải làm tạp dịch hằng ngày vệ sinh 
ở các khu gia cư . Thêm vào đó, 
Sam đối với tôi rất tốt, thỉnh thoảng 
anh sai  người mang cho tôi ly nước 
dừa tươi ngọt lịm, một lon coke hay 
một thỏi chocolate Nestle. Cũng 
có những trưa anh mời tôi qua văn 
phòng anh ăn cơm cari gà, bò xào 
cải ngọt…

Cũng tại đồn Cảnh Sát này, tôi 
quen biết anh Hoàng Thanh Thản, 
cựu trung tá QLVNCH làm ở ban 
hành chánh sau này cùng định cư ở 
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cùng ngày. Tại đây chúng tôi được 
cấp phát mỗi người một ổ bánh mì  
scrambled eggs với 4 quả trứng 
luộc rồi lên chuyến chartered bus 
của hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Mã 
Lai mướn đi tới trại chuyển tiếp.

Kuala Lumpur nằm về hướng Bắc 
thành phố Terengganu cách 500 
km. Xe chạy suốt đoạn đường dài, 
tới 2:00 giờ khuya ngày 8 tháng 8 
thì tới Kuala Lumpur. Thủ đô Mã 
Lai ngày xưa không thể sánh với 
Sài Gòn của Việt Nam Cộng Hòa( 
nhưng giờ thì hơn nhiều). Đường 
sá sạch sẽ, cao ốc nguy nga tráng 
lệ, đèn đuốc rực rở muôn màu. Xe 
chở chúng tôi thẳng tới trại Sungei 
Besi A ở ngoại ô thành phố. Vì đã 
quá khuya nên chúng tôi ngủ đở ở 
hội trường chờ sáng hôm sau ban 
điều hành trại cắt đặt việc ăn ở.

Ngày hôm sau, chúng tôi được 
phân chia chổ ở là những nhà tiền 
chế khang trang cũng như chỗ lãnh 
đồ ăn rất sạch sẽ. 
  Trại Sungei Besi (gồm trại 
A và B)do công chúa Na Uy cất 
tặng đồng bào Việt Nam tị nạn 
Công Sản làm nơi tạm trú trước khi 
định cư. Từ nghĩa cử này, tôi thấy 
con người ở mấy xứ tư bản sao mà 
đầy lòng nhân ái vị tha với cả người 
khác chủng tộc trái hẳn bọn Việt 
Cộng chúng tàn ác giết hại chính 
cả đồng bào vô tội của chúng. 
Những ngày thảnh thơi ở Sungei 
Besi, tôi lên làm cho thư viện trại 
và có ý nghĩ vô cùng thiết thực 
là sưu tầm những tài liệu về đời 
sống phong tục ở các quốc gia Tây 
Phương nhất là những đệ tam quốc 
gia mà đồng bào thường hay định 
cư như Canada, Mỹ, Úc, Pháp… rồi 
dịch ra tiếng Việt để trưng bày như 
cuộc triển lãm nhỏ giúp các thuyền 
nhân có một khái niệm về quốc gia 
mình sắp đến để chuẩn bị hội nhập. 
Ngoài ra tôi cũng lược dịch những 

và các thuyền nhân bạn. Còn tin 
đồn Cao Ủy cho tiền  là không có 
thực nên xếp hồ sơ và tuyên bố tôi 
không có tội gì cả.

 Nói về việc định cư thì thời 
điểm ấy, Canada dưới quyền thủ 
tướng Pierre Trudeau đã mở rộng 
vòng tay nhân đạo nhận người tị 
nạn với quota 50,000 người. Để đạt 
chỉ tiêu này, các viên chức di trú 
Canada đã phải đi tới tất cả trại tị 
nạn vùng Đông Nam  Á để “ săn 
lùng con mồi” . Tôi dùng chữ “ 
săn lùng con mồi” không biết có 
quá đáng lắm không? Thực ra lúc 
đó bàn dân thiên hạ đều khoái đi 
Mỹ, họ không sợ đế quốc Mỹ tàn 
ác như  lời Việt Cộng tuyên truyền 
. Có nhiều người chờ ở đảo ( hay 
gọi là tử thủ )  hai, ba năm trời để 
được đặt chân tới cái xứ tư bản 
bốc lột này. Chính vì thế, khi phái 
đoàn Canada tới nhận người thì họ 
né tránh.  Sự việc trớ trêu này làm 
nhiều người vui miệng nói “Chắc 
tụi Canada kiếp trước nó thiếu nợ 
dân Việt Nam, chớ ai đời đâu nó 
đem máy bay tới rước qua xứ nó để 
nó cưu mang cho tiền cho bạc ăn 
uống, mướn nhà mướn cửa cho ở 
mà hè nhau chạy trốn nó”  Chuyện 
buồn cười này chắc chỉ xảy ra ở các 
nước tự do nhân bản mà thôi.
Cũng trong đợt nhận người ào 
ạt này, chúng tôi xin đi định cư 
Canada cho sớm ổn định cuộc đời.
 
5) Trại chuyển tiếp Sungei Besi 
( Kuala Lumpur):
  Theo lịch trình rời đảo, chúng 
tôi giã biệt bè bạn thân sơ Bidong 
, giã biệt những này tháng rong 
chơi dưới trời phiêu lãng để lên tàu 
Pulau Mutiera rời cầu Jetty 3:00 
chiều ngày 7 tháng 8 năm 1980  tới 
trại chuyển tiếp Sungei ở Kuala 
Lumpur thủ đô Mã Lai.
Tàu đưa chúng tôi tới cảng 
Terengganu lúc 5:00 giờ chiều 

giữa thập niên 50 do Doris Day 
hát . Đó là bài “ Que sera! Sera” 
trong phim suspense  “ L’homme 
qui en savait trop”(The man who 
knew too much) When I was just 
a refugee, I asked  the UN ( United 
Nations) where can I go. Go to 
Canada or USA, here’s  what they 
said to me.You belonged cat. three, 
you have to go to Phillipines, and 
you’ ll stay in RPC, and finish the 
course. Que sera sera. What will be 
will be. (RPC:Refugee Processing 
Center-Trại điều hành chuyển tiếp 
giúp người tị nạn học Anh Văn và 
làm quen cách sống bên Mỹ)
Cũng trong thời gian này, tôi bị vạ 
oan. Sự việc như tôi đã nói ở trên là 
lúc gần chết trên ghe, vì nóng lòng 
cho ghe đánh cá Mã Lai rescue,  tôi 
có kêu gọi bạn đồng hành đóng góp 
để ghe Mã Lai kéo. Trong số đó có 
hai người đưa hai hột xoàn, tôi có 
nói là khi lên tới đảo, nếu cao ủy tị 
nạn cho tiền quân nhân công chức 
chế độ cũ thì tôi sẽ quyên góp trả 
lại họ phần nào. 

Nay thì biết rõ là Cao Ủy có cho 
đồng bạc nào đâu. Vì thế họ thưa 
tôi lên Cao Ủy, trong một phiên 
họp trước mặt mọi người đi chung 
ghe và cả Sam - trưởng đồn Cảnh 
Sát tôi trình bày ngọn ngành hết 
mọi sự việc. Nghe xong Cao Ủy 
và Cảnh Sát Mã Lai tuyên bố đây 
là tai nạn chung cho cả ghe và lúc 
đó xem như ai có của cải gì đều bỏ 
ra để cứu mạng sống chính mình 
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liền là thay bộ đồ đang mặc bằng 
nguyên cái áo giấy để đi xuyên qua 
hệ thống máy khử trùng. Sau đó 
chúng tôi về phòng nghỉ ngơi. Tới 
5:00 giờ chiều, nhân viên trực tập 
họp lại dẫn đi ăn ở câu lạc bộ cách 
đó lối 300 m. 

Trời Canada đang vào Thu nhưng 
đối với chúng tôi lạnh buốt làm ai 
nấy cũng vừa đi vừa run lập cập. 

Người hướng dẫn thấy thế 
nên bảo vì chúng tôi tới hơi 
trễ nên chưa kịp phát đồ lạnh,  
sáng mai mọi người sẽ đi lãnh. 
Câu lạc bộ khá rộng rãi, đồ ăn 
nước uống thì ê hề, mọi người 
vui vẻ lấy thức ăn và đồ uống 
rồi về bàn ăn. Riêng tôi thì hơi 
nhợn cơ vì những thứ bacon, 
hot dog, hamburger tôi đâu có 
hạp, thôi đành lấy đại  ổ bánh 
mì ăn với butter và ly nước 
orange juice vậy. 
 Sáng hôm sau, chúng tôi 
được hướng dẫn đi lãnh áo 
lạnh (sweater), áo choàng( 

coat) , vớ, găng tay và nón ấm . 
Thiệt lã võ trang chống lạnh tới tận 
răng luôn. 
       Giờ giấc của Canada và Đông 
Nam Á cánh nhau 12 tiếng có 
nghĩa là bên ấy sáng thì bên đây tối 
và ngược lại. Chúng tôi chưa quen 
giờ giấc nên có những sinh hoạt 
hổng giống ai, 3,4 giờ sáng là lúc 
thiên hạ ngủ ngon nhất thì cả trại 
đồng thức giấc nói chuyện om sòm. 
Còn buổi chiều thì tất cả lăn ra ngủ 
say như chết đến độ nhân viên trực 
phải vào phòng lôi từng người dậy 
đi ăn.

Ngày kế tiếp, nhân viên di trú vào 
trại lập thủ tục định cư.Gia đình tôi 
đi Toronto (Ontario) chung chuyến 
bay với các anh Hoàng Thanh 
Thản, Nguyễn Chí Thành, Đặng Sĩ 
Hỉ ( là người ngày xưa chưa đỗ Tú 
Tài-chắc bị trù dập- mà đã ra sách 

6) Canada, vùng trời tự do nhân 
bản:
 Sau cùng rồi thì chúng tôi 
cũng có tên trong danh sách định 
cư  Canada  và dời sang trại Sungei 
Besi B gần đó trong  một tuần lễ 
để chờ lên máy bay. Cùng đi trong 
chuyến bay này có Sương, AA. 
Nguyễn Chí Thành, Hoàng Thanh 
Thản, Đặng sĩ Hỉ và Phú, Hải, 
Tín,Thái em và cháu chị Phò.

 11:00 giờ đêm 11 tháng 9 
(giờ Mã Lai), xe bus đưa 500 
thuyền nhân tị nạn chúng tôi ra 
phi trường Kuala Lumpur đáp 
chuyến máy bay  Jumbo 747 của 
hảng hàng không Wardair . Chiếc 
phi cơ khổng lồ chở chúng tôi từ 
thủ đô Mã Lai dừng lại ở Kyoto ( 
Nhật Bản) rồi xuyên qua Thái Bình 
Dương tới Edmonton (Canada) đổi 
phi hành đoàn và tiếp tế nhiên liệu 
xong tiếp tục phi trình tới điểm 
đến là Montreal thuộc tỉnh bang 
Quebec.
12:00 giờ trưa ngày 12 tháng 9 năm 
1980 (giờ Canada) chúng tôi tới 
phi trường 
Dorval ngoại ô thành phố Montreal. 
Xe bus đưa chúng tôi tới trại lính 
cũ Longue Point cũng nằm ở ngoại 
ô Montreal. Sau khi cắt đặt chỗ 
ở, việc đầu tiên nhân viên ở trại 
yêu cầu chúng tôi phải thi hành 

tin tức thời sự, sinh hoạt xã hội trên 
những tờ nhật báo bầng tiếng Anh 
phát hành ở Kuala Lumpur rồi post 
lên cho trại viên biết thêm đời sống 
chung quanh. Các tài liệu thực tiển 
trên rất được đồng bào trong trại 
tán thưởng vì giúp cho họ mở mang 
kiến thức thường thức.

Cũng trong thời gian ở đây tôi quen 
biết được vài bạn mới như anh 
Nguyễn văn Đến 
(sinh viên du học ở 
Nhật), anh Nguyễn 
Phước Quang (dân 
biểu đơn vị Ban Mê 
Thuộc), anh Nguyễn 
chí Thành ( giáo sư 
Trung Học kiểu mẫu 
Thủ Đức), anh Lâm 
Tháo (cựu chánh 
sự vụ sở Kiến Thiết 
Thiết Kế Đô thành 
Sài Gòn), anh Lâm 
Hoàng Văn dược sĩ... 
Thỉnh thoảng chúng  
tôi gặp nhau chuyện 
vãn tạp lục cũng như luận bàn thế sự  
nhất là anh Quang kể chuyện tiếu 
lâm rất hấp dẫn giúp bạn bè nhất 
là người đẹp dược sĩ Tuyết quên đi 
những ngày tháng chờ đợi định cư. 
Trong số những người kể trên thì 
anh Đến, anh Thành và gia đình tôi 
định cư Toronto như tôi., kể cả tài 
công Trình.  Anh Lâm Tháo và  anh 
Quang thì đến Vancouver nhưng 
riêng anh Tháo chỉ  sau một thời 
gian ngắn cũng moved về Toronto. 

 Anh Tháo lúc ở trại tị nạn 
chuyển tiếp là thông dịch viên Cao 
Ủy thường dẫn đồng bào đi Kuala 
Lumpur khám sức khoẻ trước khi  
định cư, nên một hôm bà xã tôi nhờ 
anh mua giùm chiếc đồng hồ cho 
tới bây giờ bà ấy vẫn còn đeo như 
một kỷ niệm với anh Tháo một thời 
Sungei Besi.
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nhân mới tới, ông ta thấy back 
ground của tôi từng là cấp chỉ huy 
ở một tỉnh nên mới đến để trình 
bày vài vấn đề hơi tế nhị. Ông ta 
biết rằng mọi thuyền nhân đều rất 
căm thù Cộng Sản  nên có thể biểu 
lộ bằng những hành động bạo lực 
không đúng luật lệ Canada. Do đó 
ông ta yêu cầu tôi nếu có dịp thuận 
tiện nói với các bạn đồng hành là 
xứ Canada là xứ tự do dân chủ, mọi 
người đều có quyền trình bày quan 
điểm chính trị của mình một cách 
công khai, và mọi sự tranh luận nếu 
có đều diễn ra trong khuôn khổ luật 
lệ chứ không có bạo động vũ  lực. 

Tôi cũng cám ơn sự quan tâm của 
ông ta đến sinh hoạt đầu tiên của 
nhóm chúng tôi trên xứ Canada. 
Chúng tôi ra đi để tìm tự do dân 
chủ thì  chúng tôi phải biết tôn 
trọng luật lệ và lề lối sinh hoạt dân 
chủ ở bất cứ quốc gia nào mà chúng 
tôi định cư không riêng gì Canada. 
Tôi cũng hứa sẽ chuyển đạt lời vận 
động của ông và cũng chính là tâm 
nguyện của tôi tới đồng bào tôi. 
Buổi nói chuyện diễn ra trong tinh 
thần thông cảm tương kính vui vẻ. 
Sau cùng, Ron chia tay ra về sau 
khi đưa tôi tấm danh thiếp và bảo 
rằng bất cứ lúc nào và việc gì cần 
đến ông ta thì cứ feel free to phone. 

Ở khách sạn Waldorf Astoria tới 
ngày 10 tháng 10, nhờ sự giới thiệu 
của anh Liêm, một người bạn mới 
quen, tôi dọn về appartment hai 
bedroom ở số 31  Spencer  Avenue 
# 602  ở cùng chung một building 
với anh và bắt đầu cuộc sống mới. 
Các con tôi ghi danh học tại trường 
tiểu học Queen Victoria trên đường 
Close Avenue gần nhà. Bà xã tôi 
học lớp Anh Văn ESL tại Humber 
College còn tôi thì làm cabinet 
maker tại hảng Prima Chrome 
đường Geary Avenue. Tất cả gia 
đình chúng tôi đã sẵn sàng hội 

Toán Đệ Nhất), và Trình, Sương đi 
Edmonton (Alberta), chú tài công 
xuất sắc điều khiển chiếc ghe vuợt 
biên trước sóng gió ba đào. Còn 
mấy đứa em và cháu chị Phò đi 
Regina  (Saskatchewan) và sau đó 
không lâu tất cả cũng moved về  
Toronto.

      Ngày 18 tháng 9 năm 1980 lúc 
12:00 trưa chúng tôi rời Montreal 
để đi định cư tại Toronto. Vừa 
bước ra khỏi khu check in tại phi 
trường Toronto, chúng tôi đã thấy 
anh Nguyền là anh vợ tôi đang 
đứng chờ . Trong thời gian đợi lấy 
hành lý đựng toàn là những bao rác 
đen ( đúng là dân tị nạn) chúng tôi 
mừng vui hỏi thăm nhau. Sau đó, 
nhân viên sở Di Trú ra phi trường 
Pearson đón chúng tôi tới ở khách 
sạn Westminster đường Jarvis bốn  
hôm. Trong thời gian này, họ đưa 
chúng tôi bằng subway đi làm thẻ 
an sinh xã hội ( SIN) ,  thẻ bảo hiểm 
sức khoẻ (OHIP) . Mỗi ngày chúng 
tôi được phát cho 18 $ /người để 
ăn xài. Sau đó chúng tôi được dời 
về khách sạn Waldorf Astoria cũng 
gần đó chung đường Jarvis mà họ 
bảo rằng có nồi niêu soong chảo, lò 
nấu ăn để save tiền cho chúng tôi.
 
Một hôm có một người Canadian 
phone lại hỏi tôi  nói được tiếng 
Anh không? . Tôi bảo được thì anh 
ta tự xưng là cảnh sát hoàng gia 
(RCMP)  nói muốn gặp tôi. Tôi hỏi 
có chuyện gì thì ông ta nói chỉ tới 
thăm người tị nạn mới tới Toronto. 
Tôi bằng lòng và cho cái hẹn hôm 
sau. Đúng hẹn đến  gặp tôi, ông ta 
trình thẻ hành sự RCMP tên là Ron 
Francis, người cao lớn đẹp trai và 
nhã nhặn. Trước hết ông ta ngõ lời 
chào mừng tôi và gia đình tới bền 
bờ tự do, sau đó sơ lược về sinh 
hoạt thành phố và bắt đầu nhập đề 
chính: sở dĩ ông ta đến gặp tôi hôm 
nay là vì trong danh sách thuyền 

 

Những câu nói hay 
về quê hương 

Đạo đức cao thượng nhất 
của nhân loại là gì? Đó chính 
là lòng yêu nước. Napoleon 

(Pháp)

Nếu có một ngày, tôi có đủ 
khả năng cống hiến cho lợi 
ích công cộng của chúng ta, 

tôi cho rằng mình sẽ là người 
hạnh phúc nhất thế giới. Ingres 

(Pháp)

Tình yêu gia đình là mầm 
mống của tình yêu quê hương 

và của nhân đức xã hội. 
P. Bokentanô

Dù xa cách mấy trùng dương
Ở đâu cũng có quê hương 

trong lòng.

nhập vào một xã hội mới đầy nhân 
bản yêu thương./.
 Thank you Canada
 Toronto mùa xuân đầu tiên xứ 
người
Nguyên Trần

Đi là chết trong lòng một ít
(Partir c’est mourir un peu)
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                                    Bến  nước  đêm  nay  bỗng  nghẹn lời
   Một  con  thuyền  nhỏ  lạnh  lùng  trôi
   Hàng  dừa  xõa  tóc  buồn  không  ngủ
   Nhìn  bóng con  thuyền xa  vút  khơi
   Bốn  phía  mênh  mông  trời  xám  ngắt
   Khoang  thuyền chen  chút  lặng  im  hơi
   Quê  hương  khuất  nẻo  mù  sương  ấy
   Thôi  nhé  từ  nay  vĩnh  biệt  rồi
        *
   Bỏ  lại  đàng  sau  những  nhớ  thương
   Mẹ  già  mòn  mỏi  tóc  pha  sương
   Và  người  em  gái  đang  thơ  dại
   Đã  phải  buôn  rong  khắp  phố  phường
   Bè  bạn  giờ  đây  còn  mấy  đứa
   Ngục  tù  hay  liệm  xác  trùng  dương
   Trông  vào  bến  cũ  xa  thăm  thẳm
   Nơi  ấy  bây  giờ  gọi  cố  hương
       
   Biển  rộng  trời  cao  gió  thét  gào
   Con  thuyền  vùng  vẫy  dưới  triều  sâu
   Bao  nhiêu  người  chết  rồi  người  chết
   Thi  thể  chôn  vùi  đáy  bể  sâu
   Trẻ  thơ  rã  rời  cơn  đói  khát
   Cụ  già  thờ  thẩn  nét  thương  đau
   Khi  thuyền  tới  đảo  là  tôi  đã  
   Ôm  ấp  trong  tim  vạn  cổ  sầu
         *
   Giã  biệt  quê  hương  để  đến  đâu
   Trách  thay  con  tạo  khéo  cơ  cầu
   Ra  đi  là  cả  đời  thương  nhớ
   Biết  đến  bao  giờ  trông  thấy  nhau
   Quê  cũ  giờ  đây  thành  hỏa  ngục
   Biển  xưa  nay  đã  hóa  nương  dâu
   Làm  dân  xứ  lạ  quên  thân  phận
   Chưa  tính  toan  chi  đã  bạc  đầu
         *
   Thỉnh  thoảng  tôi  đi  gởi  chút  quà
   Cho  em  tôi  bé  mẹ  tôi  già
   Bạn  tôi  tù  ngục  xa  xôi  lắm
   Bởi  tội  là  tên “ Ngụy “ quốc  gia
   Gởi  đến  đồng  bào  tôi  khốn  khổ
   Vài  hơi  thở  Tự  Do  miền  xa
   Nghìn  sau  biên  giới  hư  không  ấy
   Muôn  kiếp  làm  thân  kẻ  nhớ  nhà ./.
     
       Kỉ niệm một chuyến vượt biên  hãi hùng

ngày 02 tháng  06 năm 1980
tại  vàm Bãi  San, Vĩnh  Bình

Thơ 
Nguyễn 
Tấn Phát
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Cả hai cứ giữ tư thế đó không biết 
bao lâu. Mỗi người theo đuổi ý 
nghĩ riêng.

Thiệu từ Mỹ về đưa đám người anh 
ruột vừa qua đời.
Ngay ngày đầu tiên anh đã tình cờ 
nhìn thấy Đức khi chiếc xe Taxi 
chở anh bị kẹt cứng giữa rừng xe 
đủ loại gần nhà ga. Anh tự hẹn sẽ 
phải trở lại tìm bạn sau tang lễ.
Đây là lần thứ ba về VN. Lần nào 
anh cũng có cảm tưởng mình là 
một người ngoại quốc ngay trên đất 
nước mình.

Tuy ở Mỹ gần hai chục năm nhưng 
công việc trong hãng xưởng không 
đòi hỏi phải nói nhiều nên tiếng 
Anh của anh chỉ đủ ăn đong. Tất 
cả mọi chuyện giao dịch, chợ búa, 
mua sắm đều có người VN phục 
vụ vì thế sống trên đất Mỹ nhưng 
Thiệu
vẫn thấy mình giống như một “Ba 
Tầu Chợ Lớn trong khu Chợ lớn”.
Về VN anh ăn mặc rất xuềnh 
xoàng, nói tiếng Việt, âm hơi quê 
của dân miền Bắc, nhưng đi đâu 
cũng bị nhận diện là Việt kiều.

Có người quen nói với anh rằng 
Việt kiều có “mùi” khang khác, 
không dấu được. Anh cười ruồi, 
cho rằng khéo tưởng tượng. Bây 
giờ anh mới thấy có lý khi bỗng 
nhiên Đức mở miệng nói trống 
không:
– Ông Việt kiều vinh quy bái tổ. 
Hừm…hừm…tốt, tốt. Đi chỗ khác 
tìm lọng rước vài nàng về dinh mà 
trả thù dân tộc. Đất nước này chỉ có 
chỗ cho ăn mày, không có chỗ cho 
ông Việt kiều bảnh chọe.
– Đức! Tao là bạn mày. Tại sao 
mày nói vậy ? Mấy chục năm rồi 
nhưng tính tao có đổi thay đâu. Ừ, 
tao không dấu mày, tao ở Mỹ về 
nhưng tao không phải là loại “Việt 
kiều yêu nước” như mày nghĩ. Tao 

lành cho anh.
– Không phải thế đâu. Tôi chỉ là 
người đi thu lượm hạnh phúc dư 
thừa ở bốn phương để gửi về quê 
hương tôi, cho những thương phế 
binh khốn khổ nhất trên thế gian 
này.
– Tại sao họ lại khốn khổ. Họ là ai . 
Họ là những anh hùng vô danh ư ? 
Xin chúc phúc cho họ.
– Họ có tên, có tuổi. Phải, họ đích 
thực là những anh hùng. Nhưng họ 
đã bị cải họ chung là họ Ngụy cũng 
như tất cả cácchiến hữu của họ. 
Tên của họ có thể là…Ngụy văn 
Đức… hay là…Ngụy văn…
Hai người bạn
– Có phải Đức “cụt”, Đại úy dù đấy 
không? Thiệu đây. Thiệu cũng ở 
nhẩy dù, ngày trước thường đi với 
Tùng, Phát, Nhân.
Nhóm tụi mình 5 đứa, có một thời 
mài mòn gót giầy trên đường Tự 
Do từ La Pagode đến Majestic, nhớ 
không ? Bao nhiêu năm rồi mà mày 
vẫn thế. Vẫn Django như thưở nào. 
Ê! thằng con trai đứng dậy, đi nhậu 
Thiệu cố gợi thêm một vài kỷ niệm 
nữa nhưng Đức vẫn im lặng.

Anh thản nhiên duỗi dài chiếc chân 
lành lặn gác lên ống quần của chiếc 
chân cụt, những ngón tay của cánh 
tay lành lặn kẹp điếu thuốc lá, thỉnh 
thoảng đưa lên môi nhắp nhắp. Chỗ 
anh dựa lưng là hàng rào của nhà 
ga xe lửa dơ bẩn đầy ruồi nhặng
rác rưởi và tàn thuốc.
Thiệu biết rõ bạn đã nhận ra mình 
nhưng chắc có vấn đề.
Không lấy thế làm buồn, anh không 
ngần ngại ngồi bệt xuống bên cạnh, 
quàng tay qua cổ bạn, nắn bóp 
chiếc vai gầy. Phe phẩy ống tay áo 
của cánh tay cụt đuổi ruồi, Đức há 
miệng ngáp rồi nhắm mắt vờ tọa 
thiền.
Tôn trọng bạn, Thiệu cũng không 
nói thêm lời nào.

ĐỨC CỤT
NGUYỄN CÁT THỊNH 

Lời dẫn nhập:

– Hi, anh bạn. Anh có cần chúng tôi 
giúp gì không ? Anh bạnkiên nhẫn 
đi theo chúng tôi khá lâu trong cái 
Shopping Mall rộng mênh mông 
này, chắc có điều gì muốn nói?
– Cảm ơn, không, tôi không cần gì 
cả. Tôi là một cựu chiến binh VN 
nên gặp bất kỳ một người lính nào 
tôi cũng ngưỡng mộ,nhất là một 
thương binh ngồi xe lăn như anh.
– À! Ra thế. Đây là bạn gái của tôi 
đang đẩy xe cho tôi và đây là con 
gái của chúng tôi. Vâng, tôi là một 
chiến binh trở về từ Afghanistan, 
mất 2 chân ở mặt trận Kandahar, 
vừa được chuyển từ Quân Y Viện 
qua Viện Phục Hồi. Tôi còn được 
nghỉ ítnhất vài tháng nữa trước khi 
ra hội đồng giám định y khoa nên 
chúng tôi lợi dụng thời gian này để 
lo tổ chức đám cưới và kế hoạch 
tương lai.
– Chúc mừng anh chị và cháu. Tôi 
có thể thấy hạnh phúc của quý vị 
tràn đầy qua mỗi bước chân của 
chị và cháu lẫn vết bánh xe lăn của 
anh. Nếu anh chị không phiền, xin 
cho tôi được nhặt,gói một chút hạnh 
phúc rơi rớt ấy nhé.
– Anh cứ tự nhiên. Chia xẻ hạnh 
phúc của mình cho người khác là 
cách tốt nhất để giữ hạnh phúc. 
Chắc anh là người thiếu hạnh phúc? 
Ôi, tội nghiệp. Xin Chúa ban phước 
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Tiêu tán hết môt gia tài nhỏ. Ở giá 
từ đó.
Gãi mãi chỗ lăn tăn chán chê thì 
cách đây vài năm duyên trời dung 
dủi gặp một bà nạ giòng làm nghề 
tóc, quen từ hồi chuyển đến nhà 
mới. Thỉnh thoảng rủ nhau đi ăn 
cơm chiều,rồi tối rủ nhau về nhà…
gãi ngứa cho nhau. Cũng xong! Tao 
chỉ còn ở ngoài quậy được ít năm 
nữa là phải đáo Nursing Home.
Còn mày sao ? Thật ra tao vẫn chưa 
biết gì nhiều về mày trước 75. Đi 
chơi với nhau nhưng tao không 
dám đụng đến những vấn đề tế nhị 
nên không hỏi. Bây giờ nếu muốn 
mày có thể nói.
– Mày nhớ cái thời các ông tướng trẻ 
làm loạn trên chính trường không ? 
Lúc đó tao là một trong những sinh 
viên tranh đấu của Đại Học Huế. 
Những con cừu non như tụi tao bị 
tổ chức nằm vùng khai thác triệt để. 
Chúng lợi dụng lòng nhiệt thành và 
máu nóng của tuổi trẻ, thổi phồng 
một cuộc cách mạng xã hội, xô đẩy 
tụi tao vào những cuộc biểu tình 
bạo động nguy hiểm.
Tao bỏ học và thi rớt liên tiếp 2 
năm nên không đủ điều kiện để 
được tiếp tục hoãn dịch. Bị chính 
quyền bắt lính và đưa đi thụ huấn 
quân trường Đồng Đế, trừng phạt 
tội ngu xuẩn, rồi được gắn một 
chiếc “cánh gà chiên bơ”.
Tao vào nhảy dù, được cho đi học 
khóa bổ túc sĩ quan, tham gia đủ 
mọi cuộc hành quân lớn nhỏ của 
binh chủng. Lần cuối trở về, không 
chết nhưng bỏ quên một cánh tay 
và một ống chân ở hỏa ngục Đông 
Hà cho chó sói gậm.
Mạ tao khóc, em tao khóc nhưng 
tao không khóc.
Tao chỉ nghẹn ngào khi được biết 
mối tình tưởng như vô vọng của 
tao trước đó thật ra là một mối tình 
đáng lẽ phải tuyệt đẹp.
Nga, người con gái tao thầm yêu, 
vào Tổng Y Viện Duy Tân thăm lúc 

Quán vắng. Những lon bia, những 
tràng cười sảng khoái. Đôi bạn 
có biết bao nhiêu chuyện để hàn 
huyên. Hỏi thăm nhau tin tức từng 
người bạn cũ.
– Thế còn mày ? Tại sao mày không 
về quê sống với ông bà già mà lại 
chấp nhận sống ở vỉa hè ? Dẫu sao 
cha mẹ cũng vẫn là chỗ tựa vững 
chắc nhất trong mọi hoàn cảnh. Có 
cha mẹ nào bỏ con bao giờ đâu.
– Chuyện của tao dài như truyện 
dài nhiều tập. Từ từ tao sẽ kể.
Mày hãy nói về mày trước đi.
– Tao…ơ. Đơn giản lắm. Trình diện 
học tập ở trường Taberd rồi được 
đưa đi nhốt trong các trại tù Long 
Khánh, Suối máu Hàm Tân, và sau 
cùng là Hóc Môn. Ở tù khoảng 6 
năm. Ra tù không hộ khẩu, không 
việc làm. Sống lây lất nhờ chợ trời. 
Tối lẻn về ngủ tại nhà ông anh ruột 
ở bên quận 8 mà tao vừa đưa đám
hôm qua.
Móc nối được với một tên anh chị 
bến tầu, hắn gởi đám “canh me” 
nhét lên chiếc tầu vượt biên. Biển 
êm sóng lặng, sau 3 ngày 4 đêm tới 
Bidong Mã Lai. Ăn cơm Cao Ủy 
Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc được 13 
tháng thì qua Mỹ.
Hội nhà thờ bảo lãnh. Được cho 
học nghề Tool & Die rồi đi làm.
Lâu lâu bị layoff, xin trợ cấp thất 
nghiệp. Hết hạn thì vác đơn tìm 
việc chỗ khác. Cái vòng luẩn quẩn 
cứ như thế kéo dài đến gần hai 
chục năm. Không giàu có nhưng 
cũng không đến nỗi mạt rệp. Cái 
thằng đế quốc sừng sỏ nhất thế giới 
không dám để ai chết rét chết đói 
trên đất nước nó nên tao vẫn sống 
nhăn răng để được gặp lại mày 
ngày hôm nay.
Chuyện vợ con ư ? Thứ đồ xa sỉ 
phẩm không bao giờ tao nghĩ tới 
nữa. Lúc ở đảo, ghép form với một 
em độc thân có hai con để cùng 
đi Mỹ. Chịu đựng nhau được gần 
mười năm thì rã.

là một người VN có hộ khẩu ở nước 
ngoài. Mày biết đó, người ta cắt hộ 
khẩu của tao ở đây khi tao đi tù về, 
tao phải tìm cách mưu sinh thoát 
hiểm chứ. Tao chỉ là thằng thợ tiện 
ở xứ người chứ có làm cha chú gì 
đâu mà vinh quy bái tổ.
Chưa bao giờ tao nhận Hoa Kỳ làm 
quê hương. Tao là người VN. Đất 
nước này là của mọi người VN, kể 
cả những thằng nguỵ như mày và 
tao. Tổ quốc VN không của riêng 
ai. Tổ quốc VN ở trong máu thịt của 
tao, không ai có quyền tước bỏ.
Đức đã trầm ngâm lại càng trầm 
ngâm. Anh móc bao thuốc, xoóc 
xoóc rất thiện nghệ, một điếu lòi 
khỏi miệng bao vừa đủ để lấy răng 
cắn kéo ra.
Thiệu mò túi áo bạn, tìm hộp quẹt, 
châm lửa.
Đức nhưóng mắt lên, nhìn thẳng 
vào mặt bạn, bỗng chửi thề: 
– Đ.M thằng con trai nhảy dù. Nhảy 
dù_ _ nhảy dù, cố gắng !_ _
cố gắng !
Biết bạn mình đã vui vẻ trở lại, 
Thiệu ôm chầm lấy bạn, lắc mạnh: 
– Nhẩy dù_ _ nhẩy dù, chỉ biết_ _ 
chạy bộ, không biết_ _ đi xe. Nhẩy 
dù_ _ nhẩy dù, một ngày_ _ là bạn, 
một đời_ _ là bạn.
Cả hai ôm nhau, đấm nhá nhau, 
cùng phá lên cười nắc nẻ.
Đức lấy tay gỡ chiếc kính cận thị 
xậm màu, dụi mặt vào vai áo của 
cánh tay cụt.
Thiệu cũng xúc động như bạn, nói 
như mếu: 
– Nhẩy dù_ _nhẩy dù, không biết_ 
_ khóc nhè, chỉ biết_ _ sụt sịt. 
Thôi, để tao đỡ mày dậy, tụi mình 
lại đi bụi đời như ngày xưa. Sống 
với nhau được phút nào thì cố tận 
hưởng phút ấy. Tụi mình đã già. 
Đừng để phí thời gian. Tao chỉ ở 
chơi với mày ngày hôm nay thôi. 
Ngày mai lại phải về Mỹ để tiếp tục 
kiếp trâu cày.
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dù, Tùng quan hai TĐ81/BCND 
LLĐB, Phát quan hai TQLC.
Tụi mình thân nhau thật dễ dàng. 
Năm đứa kéo nhau đi uống tiếp ở 
bar Crazy Horse trên đường Tự Do.
Thấy một thằng Mỹ trắng to lớn 
đang đùa giỡn nham nhở với đám 
chiêu đãi viên, tao nổi điên xô ghế 
đá bàn đấm cho cu cậu một cú trời 
giáng rồi đá ra khỏi bar. Tội nghiệp 
cu cậu,không dám đánh trả chỉ thụ 
động đỡ đòn. Lần đó tao bị nhốt tù
TTM ba ngày và lãnh năm củ.
– Nhớ rồi. Mấy tháng sau đó con 
chuồn chuồn sắt của thằng Nhân bị 
B40 bắn rơi. Tao đưa vợ nó đến Phi 

đoàn 247 Trực thăng Biên Hòa để 
được hướng dẫn đi nhận xác. Nó 
cháy đen, mỡ vàng ứa ra từ những 
vết nứt, chân tay co rút quắp lại 
trong
thế ngồi, không nhận diện được 
mặt mũi. Vợ nó, mắt lạc thần, thẫn 
thờ ôm cứng xác chồng, cho đến 
lúc tẩm liệm vẫn không khóc. Chị 
biết cái ngày phải đến đã đến.
Ngưới ta bằng lòng cho chị được 
mang xác về thăm nhà 24 giờ. Chỉ 
24 giờ phép rồi phải trả nó vĩnh 
viễn về đơn vị mới cùng với các 
chiến hữu đã giã từ vũ khí và với 
giun dế của Nghĩa Trang Quân Đội 
Biên Hòa.
Tao chưa thấy một phụ nữ nào can 
đảm như vợ nó. Chị là một cựu hoa 
khôi Trưng Vương. Yêu nó chị bỏ 
cả học bổng du học New Zealand, 
chấp nhận ở lại làm chinh phụ rồi 
quả phụ.

Xin cho tôi xin vạn lần rồi
Một góc này chỉ biết rong chơi
Xin cho tôi yên phận này thôi
Xin cho tôi yên ngủ một ngày
Xin cho đêm không có đạn bay
Xin cho chim góp nhạc về trời
Xin cho tôi là kiếp của mây
Xin cho tôi ra khỏi cuộc đời
Để bao giờ trời đất yên vui
Xin cho tôi xin lại cuộc đời
Cho tôi đi xây lại chuyện tình
Cho tôi đi nâng dậy hòa bình
Cho tôi đi qua tận gập ghềnh
Nhìn giòng máu trong tim anh
Cho tôi xin tay mẹ nồng nàn
Cho tôi nghe chân trẻ rộn ràng

Cho quê hương giấc ngủ thật hiền
Rồi từ đó tôi yêu em
Xin cho tôi nguyên vẹn hình hài
Cho tôi nghe lời hát cỏ cây
Xin cho tôi quên phận tù đầy
Xin cho tôi là thoáng rượu cay
Xin cho tôi xin cả cuộc đời
Một hôm nào trẻ hát trong nôi
Xin cho tôi xin chỉ một ngày
Đó chính là mày. Một thằng lính 
bụi như tụi tao.
Thú thật với mày lúc đó tao muốn 
vò nát xé rách cái màn đêm bao 
quanh, cào cấu da thịt, tự hành xác 
cho thật đau đớn. Màyđã đưa tao 
đến chỗ tận cùng của cảm giác.
Sau đó mày tìm đến bàn tụi tao, kéo 
ghế ngồi như đã quen biết từ lâu. 
Tự giới thiệu Đức cụt, quan ba dù. 
Chữ “cụt” mày nói thật tự nhiên, có 
một chút hãnh diện. Thằng Nhân 
quan ba tầu bay chỉ từng đứa giới 
thiệu, Thiệu quan một Trinh Sát 

toàn thân tao đầy băng bó, ẻn thú 
thật tình yêu chân thành giành cho 
tao ngay từ phút đầu gặp gỡ. Vì cả 
hai đều nhút nhát, hiểu lầm nên tụi 
tao đã đánh mất cơ hội. Tao đã làm
lỡ làng đời tao và tao cũng phá vỡ 
duyên phận đời nàng, dù ẻn hứa sẽ 
chờ đợi tao vô thời hạn.
Đó là mối tình lớn và duy nhất 
trong đời tao. Suốt đời, tao không 
còn yêu ai. Nghe nói ẻn cũng thế.
Để tránh cái thế khó xử cho người 
con gái đương độ xuân thì,tao để 
lại cho ẻn trái tim rỉ máu mà đạn 
thù bắn không thủng, vào Saigon 
sống lang thang và gặp tụi mày.

– Ừ, ngày đó miền Nam đang sôi 
động với chiến cuộc nhưng Saigon 
vẫn đèn xanh đèn đỏ và nhạc vàng.
Một lần tao, thằng Tùng, thằng 
Phát và thằng Nhân đã ngà ngà, 
ghé vào “Quán Gió” trên đường Võ 
Tánh kiếm ly café giải nghể. Quán 
nhỏ, tối, có dàn nhạc dã chiến để 
các ca sĩ tài tử tự diễn.
Có một giọng ca khàn đục, nhừa 
nhựa khói thuốc, uể oải cất lên 
từ một người lính dù cao gầy, hai 
nách cặp đôi nạng gỗ, dáng đứng 
rất Django, một cánh tay cụt một 
chiếc chân cụt,áo bỏ ngoài quần, 
không lon lá, nón béret đỏ vắt cầu 
vai, mắt
đeo kính cận đen. Tao nhớ mãi lời 
hát:
Xin cho mây che đủ phận người
Xin cho tôi một sáng trời vui
Xin cho tôi đến tận nụ cười
Cho tôi quên một nấm mộ tươi
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cố trốn chạy, bỏ quên tao.
Nga bị bắt, được cán bộ bảo lãnh 
ra, rồi lấy hắn.
Tao bị ném vào lòng hè phố từ đó. 
Tao sống sót và “trưởng thành” bất 
đắc dĩ từ cái xã hội đen kinh khiếp 
ấy. Không có mùi vị chua chát nào 
của cuộc đời mà tao không nếm 
qua. Tao không sợ vì tao chẳng còn 
gì để sợ. Nếu tao nói với một tên
đầu gấu hoặc đại bàng nào đó, tao 
muốn ăn thua đủ thì nó biết tao nói 
thật và chào thua, mặc dù chỉ với 
một cú đấm nó có thể hóa kiếp tao 
nhưng không đứa nào dám thử. 
Tao liều mạng nên tụi nó không đổi 
mạng. Công an phường hành hạ tao 
chán rồi cũng buông tha.
Có một thời gian dài chân tao bị 
đau nhức không cựa quậy được.
Tao muốn tự giải thoát. Nhưng nợ 
trần gian không dễ quịt nên chưa 
được gặp Lucifer.
Vào bệnh viện đa khoa quận nhất, 
bị đuổi ra vì không có sổ khám 
bệnh. May gặp một ông Bác Sĩ 
mới học tập cải tạo về nhận là thân 
nhân. Mày biết Y Sĩ Đại Úy Tuấn, 
có bằng huấn luyện viên dù, trước 
ở bệnh xá Đỗ Vinh không? Ổng 
kết nghĩa anh em với tao sau đó và 
giúp đỡ tao tận tình.
Tao không có tiêu chuẩn được mua 
tại các hiệu thuốc quốc doanh nên 
ổng bỏ tiền túi mua các loại thần 
dược giảm đau rất đắt ở các nhà 
thuốc tư. Tội nghiệp, ổng nặng 
gánh gia đình, lại không khá giả, 
phải cưu mang tao nữa nên đôi 
khi phải cầu viện các bạn bè ở 
nước ngoài. Những tên thuốc như 
Oxycodone, Morphine, Codeine…
không xa lạ gì với tao.
Bị chân hành hạ và phải uống thuốc 
với liều lượng mỗi ngày mỗi tăng, 
tao đã bao lần làm ổng phải vò đầu 
bứt tóc vì ổng biết tao dùng thuốc 
không theo chỉ định và đã nghiện 
lậm. Thương ổng tao thề không 
uống thuốc nữa, nhưng khi thấy 

y hệt dáng điệu thằng Nhân, nói 
với tụi mình bằng giọng trầm chậm 
rãi đúng giọng của thằng Nhân, tụi 
bay làm gì đến nhà tao đông thế, 
em ơi mở chai Hennessy rót cho 
mấy thằng bạn trời đánh của anh 
đi, anh đang bay không được phép 
uống rượu.
Thiệu ạ, tao lạnh mình vì ngỡ thằng 
Nhân nhập xác vợ hoặcgiả chị đã 
hóa điên hóa dại rồi chăng.
Cả ba thằng thắp nhang vái nó, rồi 
giơ tay lên trán chào kiểu nhà binh 
trước di ảnh, cùng hẹn tái ngộ một 
ngày nào đó khi“tới số”.

Tội nghiệp thằng Phát, không biết 
giờ này ở đâu ? Không ai biết rõ 
tin tức của nó sau ngày gãy súng. 
Phường khóm đồn rằng nó vượt 
trại tù và bị bắn chết nhưng không 
được xác nhận. Có lẽ nó và thằng 
Nhân quanh quẩn đâu đây bên cạnh
mình mà mình không thể thấy 
không chừng?
Thằng Tùng sướng nhất, ông chú 
nó nói, qua Mỹ nó học Dược và trở 
thành “ông Dược Sĩ”. Mày có gặp 
nó ở Mỹ không? Không thấy mặt 
mũi nó bén mảng về VN.
– Nó tuyệt tích giang hồ từ lâu. 
Thằng Tùng vui lắm. Nó kể mỗi 
lần mày nhậu la de và khi bắt đầu lè 
nhè ngâm nga, tui xin các bạn đừng 
cười, tui đi tháo nước trong người 
tui ra, là nó biết điều đứng dậy, cho 
mày kẹp cổ thay đôi nạng dẫn đi 
toilet. Nó phải kéo fermeture quần 
cho mày, móc thằng nhỏ ra cầm 
cho mày đái, xong phải vẩy vẩy 
trước khi nhét vào lại trong quần.
Nó nói đào của nó mà biết được 
chắc sẽ khóc thét lên vì mày không 
mấy khi cho nó được đi rửa tay…
– Sau 1975, chuyện tình của tao 
tưởng rằng hợp nhưng rồi lại tan. 
Nga tìm đến tao, rủ vượt biên.
Thất bại. Tao không có chân chạy 
khi bị bể bãi nên thoát. Du kích, 
công an mải xua bắt những người 

Nghe nói bây giờ chị là Giáo Sư đại 
học ở Pháp, vẫn đẹp não nề và nhất 
định không tái giá.
Đêm đó, tao thức canh quan tài. 
Nhìn vợ nó, áo xô trắng, đầu quấn 
khăn tang, tay vân vê chiếc áo bay 
của chồng, xúc cảm trào dâng trong 
tao. Vịn vai chị, tao hát nho nhỏ:

Hôm nay đi nhận xác chồng
Say đi để thấy mình không là mình
Hôm nay đi nhận xác anh
Cuồng si thuở ấy, hiển linh bây giờ
Cao nguyên hoang lạnh ơ hờ
Như môi góa phụ nhạt mờ vết son
Tình ta không thể vuông tròn
Say đi mà tưởng như còn người yêu
Phi cơ đáp xuống một chiều
Khung mây bàng bạc mang nhiều 
xót xa
Dài hơi hát khúc thương ca
Thân côi khép kín trong tà áo đen
Chao ôi! thèm nụ hôn quen
Chong đèn, hẹn sẽ đêm đêm đợi chờ
Bây giờ anh phủ mầu cờ
Bây giờ anh phủ mầu cờ
Em không nhìn được xác chàng
Anh lên lon giữa hai hàng nến trong
Mùi hương cứ tưởng hơi chàng
Ôm mồ cứ tưởng ôm vòng người 
yêu
Tao chưa dứt bài hát thì chị bật òa 
lên khóc nức nở. Nước mắt ứ đọng 
từ bao lâu tuôn trào, ướt đẫm áo 
chồng. Tao cũng không cầm được 
nước mắt, lọc cọc nhảy ra ngoài 
trốn cái không khí thê lương.
Buổi sáng hôm sau có mày và Phát. 
Tùng bận hành quân không liên lạc 
được.

Sau đợt kinh cầu siêu của vị Đại Đức 
già, Phát lấy ly rượu cúng chia mỗi 
thằng uống một hớp, còn lại định đổ 
lên nắp quan tài thì vợ Nhân giật lấy 
uống cạn rồi úp ly. Chị nói, em uống 
thay cho Nhân đây, em say giùm 
cho Nhân nhé, Nhân ơi, em muốn 
say mãi đừng tỉnh. Chị khuỳnh tay 
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cũng không nhận, tao biết, bởi vì 
mày vẫn còn giữ cái khí khái của 
một quân nhân.
Mày đã chấp nhận mọi hoàn cảnh 
tệ mạt nhất mà không xin xỏ lòng 
thương hại.
Sống trong một môi trường nặng 
trĩu hận thù đầy kỳ thị, và trong 
một thân thể chỉ còn lại một nửa, 
tao không hiểu làm sao mày có thể 
sống sót đến ngày nay.
– Đó cũng là nhờ anh em phế binh 
tụi tao luôn luôn nâng đỡ tinh thần 
nhau, cùng chia đói chia no trong 
tình huynh đệ chi binh. Một thằng 
ngã có mười thằng nâng. Tụi tao 
vẫn hiên ngang chống nạng đi 
thẳng ngửng mặt nhìn trời.

Có người hỏi tụi tao, thương binh 
bộ đội cầm lựu đạn đi các hàng quán 
“xin đểu”, làm ăn rất khấm khá, tại 
sao tụi mày không bắt chước ? Cái 
tay cụt, cái chân què của thằng bộ 
đội hay của thằng nguỵ có gì khác, 
ai hỏi giấy ? Tụi tao không làm
được, dù có cầm lựu đạn giả đe 
dọa. Đồng bào mình mà mày,nỡ 
nào kiếm sống bằng khủng bố. Hèn 
lắm.
Đức dẫn bạn đến vườn Tao Đàn, 
chọn một gốc cây cổ thụ phía 
đường Nguyễn Du, trải tấm giấy 
dầu, bỏ cặp nạng sau lưng, ngồi 
xuống. Thiệu ngồi đối diện, cách 
hơi xa một chút. Đức hát vu vơ một 
vài câu rồi bắt đầu đi vào bài bản. 
Những bản nhạc thời chiến đưa 
Thiệu về với quá khứ, nhắc bao kỷ 
niệm. Anh ngả người nhắm mắt, 
chống tay ra sau, nuốt từng lời ca 
của bạn. Đức hát say mê. Giọng rất 
chuyên nghiệp và truyền cảm, anh 
có âm vực rất rộng, xuống thấp lên 
cao rất ngọt, không bị gãy. Tiếng 
láy tròn trịa. Độc đáo hơn nữa, anh 
biết giả tiếng đàn guitar. Âm thanh 
phát ra từ cổ họng nghe hệt tiếng 
đàn điện.

nhiệm của những người Việt Nam 
may mắn sau cuộc chiến.
Có ai muốn mua một cái chân hoặc 
một cánh tay của tao với giá bạc 
triệu đô la tao cũng không bán. Có 
ai gắn cho tao lon Đại tướng để đổi 
lấy một chiếc chân cụt, tao cũng 
không ham. 
Ấy thế mà mày đã tặng không cho 
đời một cánh tay và một ống chân, 
để trở thành người tàn phế cùng 
khổ nhất của xã hội. Đời thật bất 
công với mày.
Có mấy ai còn nhớ đến những “anh 
hùng què cụt đui mù sứt mẻ” đã 
vác thập tự giá cho họ?
Chưa đủ ô nhục, mày còn được 
đương nhiên đại diện cho toàn 
gia họ Ngụy, trong và ngoài nước, 
nhận lãnh những đòn thù của tiểu 
nhân quất trên tinh thần và thân xác 
què quặt của mày.
Đời sống vật chất dư thừa chỉ làm 
cho tao no thân ấm cật, ích kỷ. Tao 
có xin lỗi mày ngàn lần thì mày 

tao quằn quại đánh vật với cơn đau 
thì chính ổng lại đưa thuốc cho tao 
uống.
Ngày ông đi HO qua Mỹ tao lết ra 
tận Tân Sơn Nhất tiễn. Tao đã mất 
một người anh, một ân nhân và một 
người bạn chân thành.
Không thuốc, tao sa vào thế giới 
mới, thế giới của những con ma 
chích choác. Ông Tuấn từ bên 
Mỹ nghe tin buồn lắm, gởi thơ 
về khuyên nhủ và nhờ một đàn 
em trong nghề, BS Châu, đến tìm 
tao và bắt tao đi cai. Chết lên chết 
xuống, nhập viện xuất viện không 
biết bao nhiêu lần, cuối cùng với sự 
kiên nhẫn bền bỉ, BS Châu đã giúp 
tao thành công.
– Tao mừng cho mày đã gặp được 
những “Lương Y như huynh đệ” 
chứ không phải thứ “Luơng Y như 
từ mẫu ghẻ”.
Họ tốt quá làm tao đâm ra có mặc 
cảm tội lỗi vì xưa nay đã chẳng bao 
giờ nghĩ đến cái bổn phận hay trách 
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đôi mắt sáng tròn xoe nổi bật trên 
khuôn mặt thanh tú dễ nhìn. Nó 
ngồi chống cằm nghe như người 
lớn. Thiệu lẳng lặng đến ngồi sau 
nó, hôn lên mái tóc khét mùi nắng, 
nói:
– Cháu ơi, chú mua cho cháu 2 tập 
vé số. Một tập chú tặng cho cháu, 
giữ lấy đừng bán, chờ ngày xổ, nếu 
may mắn sẽ đổi đời, mai mốt biết 
đâu cháu sẽ trở thành hoa hậu ? Một 
tập cháu mang cho chú Đức nói với 
chú có một người khách hâm mộ 
tiếng hát của chú muốn mời chú đi 
ăn cơm chiều nay. Chú cũng mời 
tất cả các cháu ở đây đi luôn.
Cả bọn vỗ tay reo mừng, nhưng 
có 3 đứa cúi mặt lững thững bỏ đi. 
Thiệu gọi giật lại, hỏi lý do. Cả 3 
im lặng. Gặng mãi, đứa lớn nhất trả 
lời lí nhí, tụi con mắc đi bán, nếu 
không đủ tiền mang về tối nay má 
đánh đòn đau lắm. Thiệu an ủi, các 
cháu đừng lo, còn thiếu bao nhiêu 
chú sẽ bù đắp, cứ đi chơi chung với 
các bạn, chịu không ? 3 đứa quệt 
nước mắt, gật đầu.
Cả bọn kéo nhau lên ngồi chật cứng 
chiếc xe Taxi minivan Mercedes 
10 chỗ. Tên tài xế tỏ vẻ khó chịu. 
Thiệu làm bộ không chú ý, ra lệnh 
lái thẳng đến nhà hàng Phạm Ngũ 
Lão.
Một đứa biết đọc chữ reo lên:
-Tụi bay ơi, coi kìa, hôm nay là 
ngày sinh nhật của chú Đức cụt.
Chú Đức sướng quá ta!
Con bé bán vé số có đôi mắt sáng 
ra vẻ sành sỏi:
– Chú Việt kiều này là bạn chú Đức 
đó tụi bay. Mấy chú công an hổng 
ưa chú Đức nhưng tụi mình ai cũng 
thương chú hết. 
Hôm nào có tiền chú còn bao tao 
uống nước mía, nước xí muội, 
nước đá chanh nữa. Chú biểu tao là 
con gái nuôi của chú đó.
– Con nhỏ này xí xọn, bộ tụi tao 
không biết chú Đức, chỉ có mình 
mày biết chú thôi hả ? Tao còn biết 

tựa ra phía sau kéo dài chân tựa ra 
phía trước làm thành một ghế nằm 
khá thoải mái.
Thiệu sửa sọan cho một chuyến đi 
mới, chọn ngày đến VN đúng sinh 
nhật của Đức.

***

Sau gần 23 tiếng đồng hồ cưỡi mây 
lướt gió, chiếc máy bay của hãng 
hàng không United thả hành khách 
xuống phi trường TSN đúng hẹn. 
Làm thủ tục nhận lãnh hàng khá 
lâu.
Về đến nhà nguời anh thì đã quá 
trưa. Thiệu tắm rửa sơ sài,thay 
quần áo ngắn.
Anh mang chiếc xe lăn đến một 
nhà hàng trên đường Phạm Ngũ 
Lão chuyên tổ chức tiệc sinh nhật, 
nhờ nhân viên gói hộ.
Đặt một phòng nhỏ phía trong kín 
đáo, hàng chữ “mừng sinh nhật 
Đức cụt” đơn giản được chọn, 
giăng ngang cửa.
Xong xuôi anh thả bộ đến khu nhà 
ga tìm Đức. Không gặp bạn,anh đi 
quanh quẩn hỏi thăm. Gã lái xe ôm 
nhanh nhẩu đề nghị anh lên xe, tìm 
giúp. Hơn một giờ chạy cùng khắp 
thì thấy Đức đứng dựa góc tường 
phía sau hông nhà thờ Đức Bà. Anh 
vừa hút thuốc vừa hát vu vơ không 
thành lời. Khán thính gỉa của anh là 
một đám trẻ bụi đời.
Có nhiều tiếng lao sao, tiếng con 
nhỏ bán vé số rõ nhất:
– Chú hát bài “anh không chết đâu 
anh, người anh hùng mũ đỏ tên 
Đương” đi chú. Hôm trước chú hát 
bài ấy có ông khách mua cho con 
một tập vé số mà hổng nhận vé, 
biểu con đưa cho chú nhưng chú 
sỉn quá con sợ tụi xóm Chà lại móc 
túi chú
nên hôm nay con mới đưa. Chú hát 
đi rồi con đưa, bài đó hay lắm đó 
chú.
Đức không chần chừ hát liền.
Con bé trông hơi lem luốc nhưng có 

Nghe có tiếng vỗ tay lộp bộp, Thiệu 
mở mắt. Có vài người khách đứng 
hai bên anh. Họ lần lượt bước lên 
bỏ tiền vào túi áo Đức. Một người 
khách để tiền kẹp dưới chiếc nạng 
gỗ, anh không nhận. Biết điều ông 
khách xin lỗi, nhặt lên bỏ lại vào túi 
Đức.

Trọn một ngày đi chơi với bạn, 
Thiệu hơi mệt vì không quen cái 
nóng ẩm và ô nhiễm khó chịu của 
Saigon. Tuy nhiên anh rất vui. Lúc 
từ giã cả hai đều bịn rịn. Anh hứa 
kỳ tới sẽ ở chơi lâu hơn để nghe cho 
hết truyện dài nhiều tập của bạn. 
Đức nói, chân tao bây giờ yếu lắm, 
không thể đứng hoặc ngồi lâu, tao 
không thể lên phi trường tiễn mày 
được. Thôi chúc mày đi thượng lộ 
bình an.

* * *
Về Mỹ, Thiệu vẫn nhớ lời hứa. Anh 
thương bạn đã già mà vẫn phải lê lết 
trên vỉa hè, trong công viên. Trước 
mắt, nó phải có một chiếc xe lăn, 
anh thầm nghĩ, sau đó mới tính tới 
chuyện khác.
Thiệu bỏ ra hẳn một tuần lễ tìm 
kiếm một chiếc xe lăn thích hợp cho 
bạn.
Anh tham khảo ý kiến của các Bác 
Sĩ VN chuyên khoa về phục hồi và 
vật lý trị liệu. Họ giới thiệu, cho anh 
chi tiết để so sánh giữa những tiện 
lợi và bất tiện lợi của hai loại electric 
wheelchair và electric scooter.
Đức là dân của đường phố nhưng 
lại có những giới hạn của thể chất, 
tay đã run, chân rất yếu, nên hơi khó 
chọn lựa.
Cuối cùng anh ra ngân hàng vét 
gần hết tiền trong trương mục tiết 
kiệm, quyết định mua chiếc electric 
wheelchair vì dễ xử dụng bằng 
những ngón tay, giữ thăng bằng tốt 
hơn, ghế ngồi tự động điều chỉnh độ 
cao thấp, và có thể bật ngửa lưng 
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không thích_ _ bia ôm, chỉ thích_ _ 
café. Đi uống café với tao !

Nắng lên rất nhanh, chan hòa, ấm 
áp, không đuổi kịp bước chân và 
bánh xe reo vui của đôi bạn.

NGUYỄN CÁT THỊNH 

từ cành lá. Thiệu đọc được trên đó 
nét rạng rỡ.
Niềm hạnh phúc đến bất chợt, anh 
hít một hơi mạnh sảng khoái. Anh 
biết bạn anh cũng thế. Đức ơi, tao 
đang chia xẻ hạnh phúc với mày 
đây. Cái hạnh phúc sao nhỏ bé và 
mong manh quá. Có phải nó là giọt 
sương đang đọng trên chiếc lá kia, 
long lanh như hạt kim cương óng 
sắc, nhưng chỉ một chốc thôi sẽ tan 
thành nước ?
Tao sợ, tao sợ. Tao cầu nguyện cho 
hạnh phúc ở lại với mày.
Tao là thằng hoang đạo nhưng tao 
tự hứa sẽ đi lễ chủ nhật này. Sẽ 
xưng tội, sẽ dâng lời cầu nguyện 
cho mày. Sẽ làm tất cả những gì 
Thiên Chúa muốn để cho mày được 
sống bình an hết kiếp này.
Mày phải có một đường đi mới 
không tăm tối, mày cần phải có 
một lòng tin.
Con “Đường Bác Đi ” người ta “tử 
tế” nhường cho mày hãy để lại phía 
sau, lấp nó đi đừng để cho người 
khác dẫm nữa.
Hay là tao sẽ lôi cổ mày vào nhà 
thờ với tao hoặc tao sẽ hộ tống mày 
tới cửa chùa, đến với Đức Phật 
mà mày từng nói Mạ mày rất sùng 
kính ? Đức ơi, làm ơn dễ dãi một 
chút, kéo được mày đi đến chốn ấy 
thì cũng khó như bảo cô dâu đừng 
trang điểm trong ngày cưới.
Không biết đang nghĩ gì, bỗng 
nhiên Đức giơ cánh tay không cụt 
lên cao, rồi vỗ đùi, nhe răng cười hí 
hửng như đứa trẻ được kẹo.
Thiệu mỉm cười, lắc đầu, nói với 
mình, thằng con trai cười khó có 
cảm tình quá, ngày mai chắc phải 
đưa nó tới Nha sĩ gắn hai chiếc 
răng khuyết, cho nó có nụ cười 
Fernandès dễ thương hơn.

Ra khỏi chỗ nấp, Thiệu len lén 
đứng sau chiếc xe lăn, hét vào tai 
bạn làm Đức giật mình suýt té xấp: 
– Đức cụt ! Nhẩy dù_ _nhẩy dù, 

có mấy ông sang lắm có xe hơi mời 
chú mà chú chê đó tụi bay.
Bữa tiệc không có món gì đặc biệt 
nhưng tất cả ăn rất ngon miệng. 
Các đĩa đồ ăn được thanh toán gọn 
sạch, không một chút dư thừa. Đến 
phần cuối, cắt bánh, lũ trẻ reo hò 
như ong vỡ tổ. Đức cảm động vịn 
bàn đứng dậy cầm dao, tay run run
không cắt nổi miếng bánh. Thiệu 
hô lên:
– Con gái nuôi của Bố Đức đâu, 
cầm tay giúp Bố cắt bánh coi.
Đức định nói một vài lời gì đó, 
nhưng Thiệu dơ một ngón tay lên 
miệng suỵt suỵt:
– Có một thằng lính họ Ngụy chịu 
ơn trời biển của Đại Úy, đã giải vận 
hạn cho nó và họ hàng Nguỵ nhà 
nó bằng cách hy sinh một cánh tay 
và một cái chân cúng dường cho 
ma quỷ để tất cả giữ được toàn vẹn 
thân thể, có một món quà muộn 
màng gửi đến Đ/U, mong Đ/U 
hoan hỉ nhận.
Thùng quà được mang ra. Đức xé 
bao giấy, gục mặt trên chiếc xe lăn, 
lắp bắp:
– Thiệu, Thiệu có phải tao đang 
nằm mơ không ?
Thiệu dậy thật sớm, bắt xe ôm đến 
nhà ga.
Anh tò mò muốn xem khuôn mặt 
bạn mình lúc còn ngái ngủ nên ẩn 
mình sau một gốc cây kín đáo thật 
gần để quan sát.

Đức dậy còn sớm hơn anh, đang tập 
xử dụng mọi chức năng của chiếc 
xe lăn chưa bao giờ mơ tưởng. Anh 
điều khiển cho xe chạy lui chạy 
tới, quay phải quay trái, quay nửa 
vòng, quay trọn vòng, thử đủ kiểu, 
giống một đứa trẻ thử đồ chơi.
Trời còn se lạnh nhưng anh vã mồ 
hôi. Mệt, anh ngừng lại, hút một 
điếu thuốc, ngửa mặt lên trời thở 
khói.
Khuôn mặt sáng lên bởi những tia 
nắng trong vắt đầu ngày xuyên qua 

Chắp tay
Chắp tay mẹ cười
một nụ không tươi
con tim nhức nhối

chuỗi kinh ngậm ngùi
  

Chắp tay cao vời
nói chẳng nên lời
cha đi lính trận

ru con…À ơi…!!!
 

Chắp tay lạy Trời
vận nước nổi trôi
cha nay "cải tạo"
lụt cuốn nhà trôi

  
Chắp tay rã rời

hy vọng phai phôi
con đi vượt biển

chìm thân xứ người
  

Chắp tay nghẹn lời
đất nước tả tơi

nhục nhằn, đói khổ
nhân nghĩa rối bời

  
Chắp tay gọi mời

còn chút tình người
xin yêu thương mãi

dẫu lệ còn rơi….

Khang An 
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Hình ảnh trại Tị Nạn 
Galang, Indonesia 
ngày nay 

Hình ảnh: Thu Hằng, Texas 
USA
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23 Dieu Phuc    $5
24 Dinh Phuoc Hung   $100
25 Dr. Khổng B Ngọc   $300
26 Dr. Nguyen The Huy   $100
27 Dung & Mười   1 chai XO
28 Dược sĩ Võ Thành Tân 1 chai XO
29 Dược sĩ Võ Thành Tân  $300
30 En Ngo    $20
31 Green Pharmacy   $100
32 Ha Nguyen    $100
33 Hà Phú Bằng    $100
34 Hai Ngoc    $5
35 Ho Quang     $20
36 Hoa Dao    $50
37 Hoa Vu    $200
38 Hoàng Bình Minh   $100
39 Hoàng Nga Bảo Hiểm   $100
40 Hoàng thị Thúy Nga   $100
41 Hội Người Việt Toronto  $1,000
42 Hội Thân Hữu Quảng Ngãi  $100
43 Hợp Ca Cao Niên   $100
44 Huynh Huu Thai   $100
45 Janet Ha   4 chai Wine
46 Janet Hà   1 chai XO
47 Khuê Trần -Trần Ngoc Dong  $100
48 Kim Hoa    $500
49  Kingsway Real Estate   $100
50 Kính & Thủy    $100
51 Kitchener W. VN Association  $200
52 Ky Nguyen    $100
53 Lê N Hiệp (1338808 Ontario Ltd) $100
54 Lê Thanh Vân    $500
55 Lisa Dietrich    $100
56 LP Homes (Lãm Võ)   $200
57 Luông & Lan    $200
58 Luong Huynh    $320
59 Lương Tấn Lộc,         $200
60 Lynett Funeral Home - Dundas $200
61 Monika Nguyễn   $100

Xin chân thành cảm ơn các cơ quan truyền 
thông, cơ sở thương mại, hội đoàn, cá nhân 
sau đây đã ủng hộ, đóng góp. Sau ngày 30 
tháng 4, 2010 ban Tổ Chức sẽ tổng kết & 
tường trình chi thu sau.

  MEDIA 

1 Thời Báo Inc Ủng hộ đăng Posters
2 Thời Mới Ủng hộ đăng Posters
3 Saigon Canada Inc. Ủng hộ đăng Posters
4 VBS Canada Ủng hộ thâu Video

 Danh sách ủng hộ 

1 2143548 Ontario Corporation  $1,000
2 8313750 Canada Inc.   $500
3 952133 Ontario Inc.   $1,000
4 AIMITY FINANCIAL GROUP $100
5 Ẩn danh    $100
6 Ẩn danh    $200
7 Ẩn danh    $100
8 Ẩn danh    $100
9 Ẩn danh    $10
10 Anh Sáng  (ủng hộ xe bus Ottawa) $5,000
11 B Trust Supermarket   $100
12 Bác sĩ Bùi xuân Nhiếp  $100
13 Bác sĩ Ngô Chánh   $50
14 Bác sĩ Nguyễn Tường Vân  $100
15 Bác Sĩ Võ H Khanh   $200
16 Bửu Kim    $150
17 Chả Lụa Quê Hương   $100
18 Châu Hữu Lộc    $250
19 Chau Khanh    $20
20 Chuc Thao    $10
21 Đặng Hoàng Sơn   $100
22 Đặng Vân    $100

Danh sách các ân nhân 
đóng góp cho cuốn báo "Tháng Tư Đen" 

và chi phí cho buổi lễ Thượng Kỳ 
& Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 4 

tại Toronto City Hall 
và tiền đình Quốc Hội Ottawa
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62 Nam Pharmacy  $200
63 Nguyen Cang    $100
64 Nguyễn H Vững       $100
65 Nguyễn Phương Lan (LDL Tuổi Hạc)   $100
66 Nguyen Thi Dong Sam $20
67 Nguyen Van   $20
68 Nha Sĩ  Bùi Thị Thúy Vy $200
69 Nha sĩ Diệu Hiền  $200
70 Nha Sĩ DL   $300
71 Nha Sĩ Hằng, Tess Nguyen $150
72 Nha sĩ Phạm Tiến Lộc  $100
73 Nha sĩ Thùy Dung  $100
74 NuGenesis - Nails  $200
75 Pacific Pharmacy Mississauga    $100
76 Pham Ha (Donation Box) $20
77 Phở con Bò 1629 Wilson Av  $200
78 Phở Ngọc Yến   $500
79 Quang Tu   $20
80 Son Nguyen and Associations $100
81 Syb Pongracic   $100
82 Ta Phuc   $50
83 Thái Văn Sang   $50
84 Thanh Son Tofu 2 khay đậu hủ
85 Thanh Sơn Tofu  $100
86 The Art of Permanent Make Up     $200
87 The Elderly VN Association-Mississauga $100
88 The Elderly VN Association-Toronto     $100
89 Thi Doan - Chau Dang $100
90 Thu Thi Kim Le ` $50
91 Tiệm vàng Minh Châu 352 Spadina     $200
92 Tinh Chi   $20
93 Trần Ánh Tuyết  $50
94 Trần Cao Minh  $50
95 Trương Phước Nhỏ  $100
96 Tuan Anh Tran  $50
97 Van Nguyen-Lan Nguyen $50
98 Van Nguyen-Lan Nguyen $100
99 Võ Duy Mỹ (anh Đỏ)  $500
100 Vũ đoàn Thanh Trúc   $200
101 Vũ Hưng  1 chai VS
102 Vu Thanh Phuong  $60
103 You and Eye Optical  $200
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6705 Tomken Road, Unit 1 
Mississauga

Phone: 
416 848 7435
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Over 40 years ago, thousands 
of Vietnamese refugees fled 

persecution, oppression and tyranny 
following the end of the Vietnam 
War. Leaving everything behind, 
they risked their lives in search of 
freedom and democracy. 

Canada and the Canadian people 
opened their arms and their hearts 
to welcome our parents and 
grandparents into the country. 
From that day forth, Vietnamese-
Canadians have worked immensely 
hard to not only give back to 
the country that gave them their 
freedom, but to help bestow that gift 
on others that followed. Through 
blood, sweat and tears, our parents 
and grandparents have forged our 
community organizations and have 
fought to preserve the Freedom and 
Heritage flag. 

Every year, April 30th or “Journey 
to Freedom Day” allows us not 
only to honour those that sacrificed 
everything in the name of freedom, 
but to say thank you to Canada 
for allowing us to become proud 
Canadians. April 30th also reminds 
us that there are many people out 
there currently suffering under 
authoritarian regimes, devoid of 
their basic human rights and dignity. 
We must never take for granted what 
we have here in Canada. It is our job 
to fight to preserve our way of life 
but also to use our gifts to speak 
up for those who cannot speak for 
themselves. 

Ly Tinh Bang

Youth .....
Thinking about 

Viet Nam

Journey to 
Freedom Day

Lý Tịnh Bang and Senetor Ngô Thanh Hải
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FOR YOUNGER 
GENERATION: 

THE 
MEANING 
OF BLACK 
APRIL 30

GS TRẦN 
THỦY TIÊN – M.S.

With the coming of April 
30, I’d first like to remind 

the younger generation, born 
after 1975, of one important issue 
many of you still dont realize: The 
National Mourning Day of April 
30 is a sad day because on that day, 
we, the South Vietnamese, lost 
our country into the brutal hands 
of North Vietnamese communists 
from Hanoi. With their aggressive 
and illegal invasion by North 
Vietnamese army they forced 
themselves into the free democratic 
territory of the South citizens, 
in 1975. Briefly, the National 
Mourning Day is the Day We Lost 
Our Country, the home land of all 
Vietnamese who cherish liberty, 
human rights, democracy and 
peace.

Despite this, many Vietnamese 

college students in America 
ignorantly gather in groups to 
party or socialize, have fun and 
dance on that day and night, as 
seen in the past years. This year, 
parents, please explain to your 
children the historical meaning of 
how tragic April 30th is. After that 
day, approximately half a million 
Vietnamese in the South died on 
their way to escape communist 
brutality on the Eastern Sea.

I hope Vietnamese grandparents 
and parents still remember to 
teach their children the common 
Vietnamese proverb that was 
widely taught in our Southern 
schools in the Republic of Vietnam 
before 1975: When one horse gets 
sick, the others in the whole stall 
dont eat. We should reflect on how 
horses have the ability to share 
their pain and treat their own better 
than we, the human race, are able 
to.

The brave and tearful sacrifices 
of half a million Vietnamese, 
escaping by boat in the vast sea 
awakened the conscience of the 
United Nations. The UN High 
Commissioner for Vietnamese 
Refugees took care of the expenses 

to set up Refugee Camps in the 
Philippines, Malaysia, Indonesia, 
Thailand and more… from 1978 
to 1988. These camps received 
Vietnamese refugees escaping 
from the communist regime and 
allowed temporary living. But 
the compassion didnt end there. 
Americans citizens and US 
Congress appealed to the American 
government for documents to 
approve Vietnamese refugees 
settling in America to start their 
new life. Gradually, other free 
countries in the world supported 
and allowed South Vietnamese 
to seek asylum in their home 
countries, including Australia, 
Canada, France, Germany, 
England, New Zealand, Belgium, 
Denmark and Norway… Our 
compatriots died for us to live. And 
now how can those parents, i.e., 
the former Vietnamese refugees, 
indifferently (or unintentionally) 
allow their adult children to meet, 
have fun, and dance at night in the 
approaching of the National Tragic 
Day of April 30?

Next, I’d like the younger 
generation to acknowledge another 
important part of history from 1988 
to 1989. US President, Ronald 
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Reagan was successful in his 
great task, helping former political 
prisoners of South Vietnam who 
were tremendously suffering from 
being discriminated against and 
oppressed by the dictatorship 
of the single party communist 
government regime in Vietnam.

In 1988, President Reagan 
signed a decree permitting all 
Military, Citizens, Professionals 
and Government Officials of the 
Republic of Vietnam (RVN), all 
ranks and levels included (who 
suffered for at least 3 years in the 
VC concentration camps) and their 
families, could apply for settlement 
in America legally. Meaning, 
the political prisoners and their 
families didnt have to escape by 
hiding dangerously and walking 
to Thailand or Cambodia, or by 
riding on a small boat resembling 
a fragile leaf and perishing on the 
sea waves.

Just one year before, in 1987, 
many US Congress members from 
both Republican and Democrat 
parties, along with former Deputy 
Assistant Secretary of State, 
Mr. Robert Funseth, made great 
efforts as the main negotiators to 
present Resolution 212. When the 
diplomats traveled to Vietnam to 
talk with Vietnamese Communists 
to liberate prisoners of RVN, who 
were enduring torturous treatment 
in VC concentration camps with 
severe hard labor (that treacherous 
VC called “re-education” places), 
the VC argued against them 
roughly. They said: “No, we dont 
let them free. If we free those 
political and military prisoners of 
RVN, they would stand up and 
rebel across the country. Then, how 
can we control the people? Does 
your America accept all the (dirty) 

prisoners if we let them free…?”

The VC did not anticipate 
President Reagan would quickly 
affirm and reply that the RVN 
prisoners were welcome to 
immigrate to America if they were 
free to go. Thanks to President 
Reagan, an agreement between 
the US and VC party was signed 
on July 30, 1989. Therefore, 
Resolution 212 was considered 
as the legal document that 
liberated more than 300,000 South 
Vietnamese political prisoners. 
These Vietnamese people were 
allowed to leave communist 
Vietnam with their families to 
resettle and start a new life in 
America.

Clearly, to the former prisoners 
of RVN: After the heavy rain, 
comes a bright sky. Lets hope 
and pray, even when we are 
betrayed, deceived, failed, or meet 
adversity… All things shall pass … 
along with the temporary human 
life. Lets trust those who work for 
the right cause and have kindness. 
We will rise above adversity, have 
opportunities to come across, and 
support one another for success.

Commemoration for April 30

TRẦN THỦY TIÊN – M.S
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For many of us second generation children, 
descendants of the boat people, the Freedom Flag is a 
familiar symbol but sometimes not held close enough 
to our hearts. Imagine, growing up in a democratic, rule 
of law Canada and then losing everything you know 
or familiar with. Imagine you no longer could fly the 
Maple Leaf (symbol of Canadian flag) and had to leave 
everything behind. Our parents risked everything for us 
to have a better life. We must honour and cherish their 
sacrifice by making it our duty to remember the past and 

protect our cultural heritage. 
In this respect, it is our duty 
to honour the Freedom Flag. 
If we forget our past, we 
will be in danger of losing 
our Vietnamese identity. 

The elders in our 
community have worked 
hard to protect our 
Vietnamese identity. Now 
we have an opportunity to 
inspire new generations of 
Vietnamese to learn and 
be proud of our history. 
This April 28, the Freedom 
Flag will be raised again at 
ceremonies in Toronto and 
Mississauga. The Freedom 
Flag reminds us of our 
parents’ journey, the many 

lost at sea, the endless fight for democracy and freedom. 
The Freedom Flag will mean so much more when the 
new generation continues to write the Vietnamese story 
in Canada. The Freedom Flag is more than a symbol, it 
is our identity. 

I encourage young Vietnamese everywhere to ask 
your parents and elders about their life story before 
living in Canada. We have a rich cultural history that 
goes beyond the refugee story. There is a wealth of 
history and art, of music and literature that is carried 
in the hearts and minds of our parents and elders. Let’s 
preserve this knowledge. Let’s preserve this heart. 
Preserve it for future generations to treasure. Be proud 
to be Vietnamese. Let the Freedom Flag fly forever!

Why Youth Should 
Attend 

the Raising of the 
Freedom Flag

By Paul Nguyen

If you are like me, then your parents were among 
the countless thousands who fled communism nearly 
40 years ago. They left everything behind and risked 
their lives on overcrowded boats in search of freedom. 
Canada was one of the many countries that welcome 
over 50 thousand boat people in 1979.

A historic moment happened last year when the 
Freedom and Heritage Flag (the golden flag with 
the three red stripes) was raised for the first time on 
Parliament Hill (Ottawa, Ontario, Canada) in honour 
of Journey to Freedom Day. Almost a thousand 
Vietnamese-Canadians celebrated at the sight of the 
Freedom Flag raised high at our nation’s capital. Many 
had tears in their eyes. 
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JOURNEY TO FREEDOM DAY ACT
Office of the Honourable Senator Thanh Hai Ngo

SENATE SÉNAT

CANADA

T H E  F R E E
V I E T N A M E S E
C O M M U N I T Y

V i e t s B e yondBo rde r s

The Golden Flag with 3 Red Stripes is the historical �ag of 
Vietnam. It represents the Vietnamese people from all three 
North, Central and South regions, sharing the same blood 
lines of "Lac Hong" over the past 4,000 years.

It is honored by Canada and many countries as the HERITAGE 
AND FREEDOM FLAG, representing the Vietnamese communi-
ties across Canada and the World.

The Senate Bill S-219 was nationally assented to a Canadian 
Law in the Parliament of Canada on April 23rd, 2015 recogniz-
ing the "JOURNEY TO FREEDOM DAY " on every future April 
30th days in Canada, to commemorate the exodus of the Viet-
namese-Canadian refugees in search of Freedom.

The Vietnamese Canadian community collectively is part of 
the Global  Free Vietnamese community, has and will contin-
ue to stand and speak for HUMAN RIGHTS, FREEDOM AND 
DEMOCRACY in Vietnam and across the globe.

THE VIETNAMESE CANADIAN COMMUNITY
WITH THE HERITAGE AND FREEDOM FLAG
THE VIETNAMESE CANADIAN COMMUNITY
WITH THE HERITAGE AND FREEDOM FLAG

April 30th, 1975 marked the "DARKEST" day  when the 
communist invaded Saigon and South Vietnam, forcing 
unprecedented waves upon waves of Viet refugees in leaky 
boats against horrifying high seas or through treacherous 
forests on foot. Millions of Vietnamese chose to face almost 
certain death, rather than an oppressive existence under a 
totalitarian communist regime in which human rights, 
freedom and democracy are meaningless.

The Vietnamese refugees  were received by nations and 
global communities with open welcoming arms. Similar to 
other Viet global populations, the Vietnamese-Canadian 
communities were born, challenged and matured into 
productive forces enriching the multicultural fabric of 
Canadian societies. The Vietnamese-Canadian communities 
across Canada, and in fact the globe, are �rmly rooted in 
their refugee history.
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Flag Raising Ceremony 
The Canadian Government and Parliament have approved the Flag Raising Ceremony in front of the 
Canadian Parliament on Parliament Hill, at 111 Wellington Street in Ottawa, to commemorate “Lễ Thượng 
Kỳ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 4” in honour of Canadians of Vietnamese refugee origin. Among 
the Canadian Parliamentarians to be attended is Senator Hai Ngo, a Canadian Legislator of Vietnamese 
descent, who spearheaded this initiative and has entrusted this mission upon The Vietnamese Canadian 
Federation, the national body uniting Vietnamese Canadians across Canada from East to West.

The Journey to Freedom Act was assented in the Canadian Parliament in April 2015, officially declaring 
every April 30th day to be a national remembrance day to remind all Canadians and to commemorate the 
Vietnamese refugees’ tragic plight and their courageous journeys to freedom after the Fall of Saigon on 
April 30th, 1975.

The Heritage and Freedom Flag, also known as the Yellow Flag with 3 Red Stripes / “Lá Cờ Vàng Ba Sọc 
Đỏ”, is the global symbol of the Vietnamese refugee diaspora who risked their lives to escape the injustice 
and oppression of communism, in small dinky leaky boats against the terrifying high seas, in search of 
Freedom, Human Rights and Democracy. Horrifyingly, an approximated 500,000 “Boat People” were lost 
in the turbulent sea, while countless others were violated and pillaged by pirates.

This marks the third consecutive year “Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” being raised and honored in front of 
the Canadian Parliament, and will be a historical day for Vietnamese Canadians to commemorate “Lễ 
Thượng Kỳ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 4” together with all Canadians, to pay tribute to the Canadian 
multicultural spirits of Freedom and Democracy, and with the commitment that this tragedy will never be 
repeated in the history of humankind.

Dr. Lê Thuần Kiên
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Letter to the School Principal
Dear Madam Principal,

We are writing to you today to share a little bit of insight into the hearts and minds of the Vietnamese 
Canadian diaspora. The majority of Vietnamese Canadian families currently living in the GTA are a result 
of the exodus from the Vietnam war. Most of us came to this great nation with little to nothing in our hands, 
hoping to start a new life, free of the communist regime. We consider ourselves very lucky to have spared our 
children from a life of oppression and poverty. Although we do not want to burden them with the hardships that 
we experienced, we are still very passionate about their education and want them to remember their roots.

We were informed that during the school's recent commemorative festival, our children were given the 
communist flag badge (red background and yellow star) to wear in order to identify that they were Vietnamese 
Canadian students. We were concerned and upset because the communist flag does not only misrepresent 
the community here, but it also symbolizes a nation that to this very day still violates the basic human rights 
of its citizens. Countless articles can be found of the communist regime beating and arresting peaceful 
protesters and bloggers. 200 km of Vietnam's central coastline is blanketed in dead marine life because of the 
government's environmental irresponsibility.

Mrs. Echlin, we do not wish to cause alarm or impede the education of our children and students. However, we 
hope that you are able to empathize with our plight. We propose that in future events where different nations 
and cultures are honoured, our children and students representing Vietnam should wear a badge with the 
Vietnamese Heritage and Freedom Flag (yellow background with 3 red horizontal stripes). This flag has been 
approved by the Canadian government as a symbol of our community and we proudly stand by it.

Let us continue to work together to educate our children and pave the way for a brighter future.

Sincerely,

Some parents in the GTA, Canada



30 Tháng 4, 1975 - 2019287

Con Son police boat fall behind 
and finally, they give up to save 
gasoline. Trying to run too far into 
international waters for safe until 
the next morning, Tuesday, June 
3, 1980, the boat must turn west 
for all the second day long  until 
Wednesday but we  did not see 
anything on the immense sea. The  
sea at depths up show too black 
water looks terrible.

         By now, I regained  a little 
bit to look at my companions. On 
the boat, besides of our family,  
Ms Xuan Hoa and her daughter 
(Hartford), Ms Nghiem and her 
daughter (New York), Pho’s four 
brothers and  nephews (Toronto and 
Regina), Ms Suong (Edmonton), 
Hoa Nam bazaar owner Sen’s  
family (Sydney) ...

  After 3 days of drifting on 
the high sea, Trinh said the boat was 
on Malaysian waters. From time 
to time we saw some Malaysian  
fishing  nets strung between the 
open sea. Boat continued its voyage 
on the vast open sea.. Not yet any 
ship back and forth, exclusively  the 
tiny slight  Vietnamese boat  carried  
74 miserable people to infinite 
sky. Occasionally some dolphins 
played around by swim racing  
with the boat by the side made 
us exited   and also inconsolable 
sorrow expatriation. To 6 :00pm 
on Wednesday, June 4, we see 
from afar the lights illuminated 
over the waters, I guess that is the  
oil rig platform so I told Trinh to 
steer the boat  straight there  to 
request for help. But Tho whom 
the boatowner’s uncle immediately 
objected:
- Do not submit. Let’s get  away , 
it was a pirate ship, if it caught us 
we all die. Of course, Trinh has to 
listen to Tho.. I really do not know 

4:00 am. Much concern to avoid 
the fishing net line made the  boat 
stuck the shallow part  that run 
between the inlet. On a vast sea 
that saw the sandbanks floating on 
the water and  the thought of many 
boats crossing the sea mouth  to 
get stuck the sand island and get  
caught  to be much stricken creepy. 
Fortunately, thanks for Trinh was  
the local fishermen who knew the 
sea  area here so he ordered some 
youths jumped into the shallow sea 
... then hold and push the two sides  
boat out of the dangerous deadly 
area. Then  now Viet Cong at the 
Ben Day police station discovered 
us to pursuit and shooting to us but 
their old  boat couldn’t chase our  
three blocks of silver engine boat  
so after a while  they came back.

           When we got out to sea guft, 
the sun already shined brightly 
and Trinh  continued to speeding 
steered to get the boat  passed  over 
the dangerous place. With a glance  
at the current mother land  further 
further away, my heart submerged 
in a vague melancholy "Well off ! 
Farewell mother Vietnam!  Good 
bye my hometown where I was 
born and grew up for 38 years long 
and where I left an impoverished 
mother who worked hardly and 
miserily  to bring me up  and a 
sister being still innocent and  naive 
. This departure should be an ever 
eternal farewell.
 On the sea route, sometimes we 
see the large merchant ships or  
cargo vessels of Russia and Eastern 
Europe. They looked at our boat 
coldly. To 6:00 pm Con Son Island 
is far ahead. Steering man Trinh  
navigated the boat toward the North 
to avoid Viet Cong observations. 
But then they also see and chase 
us. Trinh speed up the boat straight 
to  international waters left  the  

A  journey 
for freedom
 Nguyen Tran’s Real 
Personal Account 

     Since 1:00  am Monday, June 2, 
1980 when the small slight boat left 
the  mouth of river Bai San (Vinh 
Binh), we all 74 persons both adults  
and children were actually  "you're 
on Your Own Risk " on a wooden 
boat  licence plate 1273 CLA blindly 
taking a chance with the fate to 
exchange of the word FREEDOM.

     Due to  it was so late that 
Steering Man Trinh  ( who is settled 
in Toronto) to strip all the gears. 
Despite the dense darkness, but 
through the glimmering star light 
glimmering like the unfortunate of 
Vietnamese people, I still realized  
the boat swept along the mouth 
of river of Tra Vinh, Ben Day and 
Gold Beach to the immense fishing 
net line occupied right in middle of 
the estuary look   chillingly.  It was 
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with US advisors formerly, I know 
it is  the transmitter which the pilot 
wanted us to pick up in order to  to 
communicate with them let them 
direct to rescue. I shouted asking 
people trying to collect the box for 
me , but  the waves so big that flow 
the boxe away  engulfed all our 
hope for surviving. The aircraft was 
hovering a few more rounds again 
in realizing   absolutely hopeless 
so they flew away  to carry along  
alive way of 74 miserable people. 
Death bell has rang.  Despair air  
was clearly etched on people's 
faces. The price of freedom  was so 
expensive? Wasn’t it?

But since then, perhaps through 
our devotion and pray reach up  
the deities, so the  refugee boat 
after close time at the border of 
life and death from the peak of the 
storm from 10:00 am to 4 pm, the 
storm gradually softened. And all 
of us were alive. People from the 
lower chamber got on the deck  
to breathe the fresh air of the sea 
after more than 6 hours wrestling 
with death. My children vomiting 
with so pale face that made me felt 
guilty to them. Suong  has taking 
medication for them to drink 
while my wife , Ms Xuan Hoa, Ms 
Nghiem  lied down exhausted  on 
the deck. Steering man Trinh’s face 
ashen, he handed on the steer to his 
assistant and sat down to breathe 
heavily. I must take more  ginseng 
and revival (revitalose) medecine 
for him. Boat was drifting along 
the  water waves while all the food 
and drink has gone. Amid the dire 
distress, a miracle suddenly appear, 
this miracle is the oil the rig located 
in  the middle ocean with  bright 
flame. Everyone rejoices when the 
assistant  hand back the steer to 
Trinh who directed the boat slowly 

and worse of all food floating down 
scattered the sea.

In the life, everyone has important 
moments that their decisions  affect 
to many people, I have experienced 
that moment and I decided wrongly 
to take my wife and my children  
out to challenge the sea. In the last 
desperation the, I suddenly wished  
the Vietnamese Communists 
captured us  and we will be  much 
happy even then they  torture us.  
In such a peril, I see the oustanding 
ability to steer the boat of Trinh.  
Almost no wink, he tried to look at 
the giant waves spread and spread 
in every direction. When he  saw  it 
going to take hit  in front of the boat, 
he lowered the speed let the wave 
passed by right in first end, and 
whereas  he saw the wave coming 
to  the rear of the boat he quickly 
speed up let the boat get away 
from  the wave. Overall in can be 
said this ia a fatal struggle between 
human being and the  nature. I sat 
up next to Trinhoccasionally put 
into the mouth a piece of  ginseng 
to strengthen him and enhance his 
spirit.

At that time that appear in the gray 
sky, an airplane  C47 flying so low 
above boat with the mark to US 
Army that I read clearly. Several 
people on the deck saw it  as 
jubilantly shouted :
 - Aircraft US plane ! US plane to 
rescue us our boatmates!
Everyone on the boat resurrected 
up as revived. Yes! Well! there is 
good news within desperate time 
(version of a song  of composer 
Tram Tu Thien)
The plane Island glided around and  
drop down some colored smoke 
near by then thrown on the sea close 
the boat a  grey rectangular box  
with my  experience of working 

what  has led Tho weird thought that 
the glare is from  pirate ship. First of 
all, the pirate  boat is only a fishing 
boat, whether it is greater than 3, 4 
times the escaping boat but not that 
big. Secondly, even if it is pirate, it 
would not shine a huge bright light 
like a city , in the other hand, thay 
have to shut down the light in order 
to catch the boat people easily. 
The boat was navigated off the lights 
in the annoy to my discomfort.
By this time, the sky full of clouds 
stretched dimensional gray, cloud 
type that is called smoky cloud  to 
warn violent storm coming. The 
sea  surface at that time  still calm 
down  but everyone heard scary 
noise from deep water to prepare a 
fury of the ocean. After midnight, 
the sea started so rough and big 
waves gradually grew until dawn 
Thursday-June 5-the tiny boat 
really reached storm level 5, it was 
right  in the center of the storm 
with high waves close to the roof. 
Everyone must stay  down in the 
the bottom of boat with hold  cover 
up, except for the youth standing 
in the first compartment to bail  the 
sea water flowing in. I got  up to 
the cabin to  company and spiritual 
support Trinh.  The small boat 
lurched tilty as a duck egg under 
the ocean's wrath. Sea screaming, 
Sea agressive , Sea mad, Sea cruel, 
Sea dumping  huge columns of 
water as if to swallow  our poor 
boat . At that time, the people on 
the boat  all  prayed depends on the 
religions:Buddha, God, Ancestors 
resounding everywhere. I also kept 
praying Buddha Bible but forget 
the anger with  stupid Tho decision 
in the night before to take the boat 
to death today. Sea really proved 
limitless power, it quite not  gentle 
soothing as the first few days. Each 
tydal wave  emptive the boat by 
flowing all cooking utensils clothes 
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scary silence, by the moment all the 
oil  rig personnel yellow, black, and 
white races came out to see what 
going on.  After a few minutes, the 
yellow assistant  gentlely told me:
  - Would you wait for us for a 
while.
     Then he pulled  the chief 
engineer to a corner to talk to each 
other. After some discussion, they 
come back, lead engineer told 
softer voice:
- We are very sympathetic to the 
plight of people on the boat, we 
will supply sufficient fuel, food 
and drinking water as well as 
medicines. Unfortunately, we were 
not picked up you because it’s not 
belong to the rig’s  policy. So sorry!
            This offer  is good enough 
and I know this result  came from
the benevolence of the rig 
assistant, whose voice and  the 
attitude expressed sympathy to our 
boat people. My benefactor! No 
matter of where we are we always 
engraved the momory of your great 
favor. Anyway, we also would like 
to express our gratitude to the 
lead engineer of the oil rig Pulai A 
Malaysia.  Although we are not of 
the same opinion, you also came 
to rescue us. Then I asked them 

yellow. The yellow man kindly  
introduced to me that white people 
is the chief engineer of the oil rig 
and he is the assistant. I started 
to report our tragic circumstances 
to request  help. After hearing the 
story, the white engineer told me in 
a grouchy voice:
- You guys said could not live with 
the Communists that to seek for 
freedom. Why do not you stay back 
ti unite the strenght to fight  against 
them instead of  just  escaping 
to America. By the time that  
Communists invade the US, then 
where can you go?    
I was shocked and stunned resently 
by the engineer’s opinion which is 
spite against the boat people,  but 
for the lives of 74 people on the 
boat, so I quietly replied:
- Sir ! I'm not getting up here 
to argue the method of anti-
Communist, I just begged you for 
the mercy to help  74 people on the 
boat whom the majority are women 
children. We just survived after 
major storm today, we completely  
ran out of fuel and food and drink. 
Please compassionate to rescue us. 
On behalf of the people on the boat, 
we are very grateful to all of you....
 Then there was a gap of 

toward the rig ( at this time if Tho  
prevents , I will be the first fight 
against because a luck  in life never 
came twice). It was at 9:30 pm 
on Thursday, 5 May 6. When the 
boat arrived at the rig hold the sign 
"Pulai A" , the large iron ladder  
leading down to the sea surface is 
pulled up on the high end oil rig 
platform. I felt something no good, 
the oil rig staff  probably not want 
to  receive the "uninvited guests". 
Despite that, we had no choice. I 
told Trinh to monitor the  boat close 
to the frame then asked  several 
young men clutching the iron bar 
frame for my climbing up to the rig 
for help. From sea level up to  the 
oil rig platform is about 10 meters 
height, the rig frame shaking 
because of  waves. Although I 
was totally exhausted  but  the 
survival instinct  amazing made 
me climb all the up. While below 
the boat,  people especially my 
wife and children are continously 
prayed  Buddhist  and God bible  
to save me. Some of them shout to 
encourage:                          
- Come on! Dear  Deputy! Do the 
best! Do not look down at the sea 
that make you  dizzy. Just a little 
more to finish.
       When I  arrived up there, I 
turned around and saw Trinh who 
was lying down  on the platform 
and said breathlessly:
 Oh! Climb up here to tell you 
to request them give  me some 
refreshing medication.
       I started to cry for help:
        - Please help us , the victims of 
the storm at high sea
    I shouted  twice, then a door 
opened with the appearance of an 
Asian man holding a M18 slowly 
walked to our gate, I immediately 
begged for help. He walked in 
and then coming back  with two 
other men: one white and one 
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years) so finally  the US delegation 
approved but they must transfer 
to  the  RPC (Refugee processing 
center) Camps  in Philippines 
to learn English and American 
lifestyle activities. But the big 
problem is  US didn’t clarify  how 
long to stay but just say  when the 
study has "progress" they” leave.. 
Think of the plight of these people, 
I've changed  the version of the 
movie song lyrics which was so 
popular in the mid 50’s  by Doris 
Day voice . It was the song "Que 
Sera! Sera "in the suspense film" 
L'homme Qui trop en savait ":

”When I was just a Refugee, I 
asked the UN (United Nations), 
where can I go. Go to Canada or 
USA, here's what they said to me. 
You belonged cat.3,
you have to go to Phillipines, and 
you 'll stay in RPC, for long time 
longtime”

        My family stayed in Bidong 
nearly 3 months as soon as  the right 
opportunity that Canada governed 
by  Prime Minister Pierre Trudeau  
with the compassion policy open 
arms to receive humanitarian 
refugee with quota to 50,000 
people . In September 20, 1980 on 
a Ward Air flight , my family and 
Mr.Hoang Thanh Thang, Teacher 
Dang Si Hi, Nguyen Chi Thanh ( 
Teacher in Thu Duc technical high 
school, Bui Quang Trinh steerman 
... We immigrated  in Toronto from 
1980 until now  and settled down 
in the country “of good land where 
birds perch "

 Toronto 

Nguyên Trần
  Thank you Canada
    It’s  a great country lo live  

services included some sections 
such as receiving newcomers, 
administration management, 
supplies, security committee 
and investigation, interpretation. 
Mr Hoang Thanh Thang 
current  president of the Toronto 
Vietnamese Seniors Association 
who also worked there in the same 
time with me. The total  population 
of the refugees  in Bidong was  
over 40,000 people. Ti was so 
crowded but made the activities  
animated. Especially the singers 
Le Thu, Ngoc Minh, Hung Cuong, 
Ali Minh Hoang Thi Thao daily  
on the island radio  sang refugees 
love songs as Farewell Saigon, 
The Sad Evacuees, Far Away from 
Native Land,  Memorial Sea, Why 
not respond…made the listeners 
feeling a nostalgia to the  abandoned  
homeland. On the other hand, it can 
be said that  the time in the island 
although just temporary but feel at 
ease and peace. Hey! Just get rid 
of the communist torture regime, 
out of concern for earn living, rice 
UN, housing  Malaysian, leisurely 
enjoying the cool breeze and bright 
moon with the fresh air. Yet many 
people  including me  want eagerly 
to  emigrate  to ... work hard..

       In addition, the island also has 
a special word for refugees as "sù" 
for whom is being  rejected by the 
Immigration Delegate, the nun’s 
child to refer whoever didn’t be 
accepted by any country, combined 
form is the situation of two strangers 
become common law spouse and 
asked the High Commissioner to set 
same file  to immigrate together. At 
that time, many people belonging 
to category numer 3 means that 
third-rate having no priority at all 
but determined to death to go to 
America and because they stayed  
in the island too long (two or three 

the permit to anchor at a iron buoy  
placed around the rig and we will 
stay there  to wait for the sea calm 
down to continue the journey. But 
Trinh then told  to me personally:
    - I’m telling the truth to deputy 
that I do not dare to drive this boat  
anywhere. Its bottom has rottened. 
You tried to get below to kick it.’ll 
be broken.
           As hearing this, I feel extremely 
discouraged but fortunately, the 
next day a Malaysian fishing boat 
boarded  close by to suggest we 
pay them two diamonds, one for the 
wife of the captain and one for the 
assistant’s wife and then they will 
pull the boat to the nearby coast 
named Marang. After an experience 
of almost dead circumstance,  this 
deal was done easily. Landing on 
Marang, the  local police called 
Red Crescent Society of Malaysia 
(Malaysian Red Crescent Society) 
as regular Red Cross coming to 
proceed the  procedures to take us 
to the next town of Terengganu and 
finally we took ferry boat Pulau 
Tierra to Pulau Bidong refugee 
island. In the Police Station Office 
in Bidong, Mr Huan, chief manager 
told me to gather  our  boat  people 
to  present to Sam, Malaysian Police 
Station chief. Then, Sam suggested 
me to do the jobs of interpreter 
and translator in the Police Station 
which is the main work is  the 
translating the  self-declaration 
of the representatives of new boat 
, translated documents from the 
Commissioner and the government 
of Malaysia , interpreting of 
interview special kind of boat 
people, complaining on the escape’s 
debt, illegal wine distil, denounce 
Viet Cong infiltration…
      The Malaysian Police Station 
in Bidong  having 10 boat 
people  to carry on the refugees 
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A HORRIFIC 
TRIP  - THE   
UNPAYABLE   
DEBTS  OF 
GRATITUDE

  FOREWORD

In  respectful  memory of the  
Vietnamese boat people who 

have lain down  in the bottom of the 
ocean on their journey to freedom.

May this memoir be an appeal  
for information on the whereabouts 
of my saviour, Captain  Brian O' 
Connell  of  the Panama Oil Tanker 
of England that was drilling 
petroleum  in Malaysia at the East 
Sea , the Pacific ocean in 1984. 

It is my most earnest wish in the 
last years of my life to express my  
infinite gratitude for his rescue that  
saved 137 people from their deaths 
in the ocean during a powerful 
storm in the evening of September 
28, 1984.

Please accept  my  most  heartfelt  
gratitude for any information  
you  may  have on Captain Brian 
O'Connell.

Sincerely,
Duyen Pham

A  HORRIFIC  TRIP    -  THE   
UNPAYABLE  DEBTS  OF  
GRATITUDE

In  our lives, there are  many 
events that come and  go just like 
the blowing winds. However, there 
are some events that are deeply 
engraved in our memory and can 
never be forgotten. To me, an 
unforgettable memory of mine 
is also the debts that  I can never  

pay back even if  now I had all the 
money in the world .

This  story  happened  31 years  
ago. Today I would like to write 
down  all the miracles that I was 
fortunate to experience during the  
seven-day trip on a tiny boat  drifting 
at sea with horrific and frightening 
incidents. If it had not been for God, 
137  people would have lost their  
lives in  the bottom of the sea  on 
their journey to freedom .

It was a very unexpected escape 
trip arranged and paid by my two 
benefactors  from the U.S.A., 
Nguyen Vinh  Ton and his brother 
Nguyen Quoc Tru, a former Captain 
of Paratroops of The Republic of 
Vietnam 's Army.

It might be because of the 
suddenness that  I cried all night and 
was unable to sleep even for just  
one minute. My feelings were very 
different from that of the previous 
trips, except the same anxiety and 
worries . My heart was filled with  
nostalgia and love for my  family 
members even  before leaving.

Around  3:00am on  September 

23rd,1984, under the Buddha's 
altar, deeply from my heart and 
soul, I prayed to God ,  the Buddhas, 
especially  Quan Yin  Buddha - The 
Buddha of Mercy and Salvation, 
for a safe and successful  trip that 
would be blessed with good luck,  
calm sea , no dangers, no chance 
of  being caught by the police, and 
above anything else , no encounter 
with Thai pirates. Only in this way  
could I help my family get out of the 
current  living condition that was 
blocked by all kinds of difficulties, 
distress and hopelessness  just 
because we belonged to the defeated  
side after the war.

I prayed for good health and 
peace for  my elderly sick  Dad, 
my siblings , my grandma and  
my unmarried lonely aunt -my 
mother's younger sister who had 
comforted and supported my  
family  tremendously since  the 
unexpected loss of my mother 
just a few weeks after the incident 
of April 30 , 1975  - the day 
when the Government of South 
Vietnam  collapsed . My  mother 
was overwhelmed with shocks and 
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worries about the dark future of our 
family  in which  most  members 
had been civil servants and military 
troopers of  The Republic of 
Vietnam 's Government,  except  
me and my  three younger siblings  
who were all students - I was ready 
to graduate from the Faculty of  
Pedagogy, University of Saigon, 
and my  youngest  sister was 11 
years old at the time.

 I also had  another wish on this 
trip:  to meet again  with my "Angel" 
who had  been waiting  for me with 
his whole pure heart and soul.

At 3:45 a.m. I woke my aunt up.
She had just had a little sleep. 

I tried my best to stay calm when 
saying  goodbye to her as  a 
reassurance. In my family, she was 
the only one who knew about my 
departure  for this  hazardous trip 
because I tried to keep it a secret 
to reduce  any  possible chances of  
being discovered .

At  4:00 a.m. exactly, through 
the window panes, I saw  light  
coming from a  motorcycle 
flashing  four times right  in front 
of my house. This is the signal 
I was told beforehand: someone 
from the organization would come 
to pick me up.

Without  any sound, I gently 
opened the door, carried with me 
a small  handbag that  had  inside 
some  dry foods, old clothes,  a 
couple of family pictures, a bottle 
of water even though  I was told  
not to bring anything  as everything 
for basic survival would be looked 
after by the organizers. There was 
also one pocket sized booklet of 
"Bach Y Than Chu " - a booklet of  
" Quan Yin  Buddha  of  Mercy and 
Salvation  Incantational Words." 
given to me by my parents' best  
friend who asked me to constantly  
murmur them  as prayers to Quan 

Yin Buddha for protection and 
safety. I also brought a small 
souvenir from a friend  a long time 
ago  - a necklace with  a pendant 
in the shape of an eagle spreading 
its wings. I always brought it with 
me as a "mythical symbol" :  The 
Eagle would take  me to my dream 
horizon ; besides, I knew that I was 
always wished good luck by that 
friend.

Sitting behind a stranger riding 
the motorcycle, I felt quite nervous 
and knew that from this moment  
my  life would be completely at risk  
. I looked back at the empty small 
alley of a poor neighbourhood  near 
the intersection of CaoThang  and 
Tran Quoc Toan streets in Saigon , 
everyone was sleeping at the time.  I 
said good bye in tears to my beloved  
small house where my family had 
lived in hardships and sorrows for 
almost 10 years - just a few months 
before the life-changing  incident of 
April 30, 1975  . My  father bought 
it in a hurry at that time to help us 
move in from a nice house provided 
by the  previous  government  to 
certain government officials  during 
their service time  ,otherwise we 
would have been homeless or might  
not  have survived  numerous  
unknown  tragedies.  And now I had 
decided to risk my life  venturing 
out into the  unknown - that was the 
only way to hope for an opportunity 
for my family's better and fairer 
tommorrow.

The motorcyclist  took me to 
the Westbound Bus Station. Here a 
man  with  a black hat was waiting, 
he gave me a ticket to go to My 
Tho province  - a place I had  never  
been to.

Arriving at My Tho, I was guided 
by another man to take another bus 
heading to Ben Tre  province which 
was also unknown to me.

We arrived at Ben Tre around 
midday, I was asked to have  lunch  
with  some people who  were  
already waiting there . I guessed 
they  would be with  me in this 
cross-border escape.

After lunch, we were asked to 
get on a three-wheeled Lambretta 
to go to a ferry dock. Then, we were 
divided  into groups of  3 or 4 to get 
on very small boats  called "Taxis" 
or "Little Fishes" loaded with lots 
of fruits as a disguise to avoid 
suspicions at checkpoints along the 
riverbank.

After the boat started going for 
a while, one man  handed out to 
each person a small piece of  paper 
with  the password on  it.  The boat 
continued  going  smoothly  until 
late afternoon, it stopped  and  hid 
by a bush near the river bank.  The 
whole area was so empty and quiet, 
this made me nervous and worried. 
Then came the dark night, the boat 
moved  again in the dark river for 
about half an hour and stopped.

Some flashlights were on , a big 
boat was in front , rocking a little . 
It's called "the Big Fish" ,the  boat  
that would take us to the sea.

I could  see many other "Little 
Fishes"/"Taxis" surrounding the 
"Big Fish",  and  everyone  was 
trying  to get on board chaotically. 
Women, children standing on their  
male  relatives' backs or shoulders  
grasped  the bars of  the big boat 
and jumped into it.  At that  scene, 
I was  so scared and wanted to give  
up with  the  thought that  I could  
never  make it on my own.  In my 
high school years, I was always at 
the bottom in Gym class, and worst 
at rope climbing and high-jumping. 
At that time , even  if I were standing 
on the flat  ground, I could not do it , 
let alone  standing on a boat jerking 
on the surface of water. I was a 
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physically weak  person with  small 
build . If I could not  successfully  
jump onto the" Big Fish" and fell 
into the river in this  darkness and  
chaos, I  would definitely drown 
because I didn't know how to swim 
, and certainly no one would risk 
their life  or waste their time to save 
me. But if I gave up,  I would be 
surely put in prison as I could not 
find my way home anymore.

In ultimate desperation , I cried 
and prayed to God and Quan Yin 
Buddha of Mercy: "Please  help me, 
I must not die! I can not be in prison 
one more time! 

Only if I could  make it , 
would  I  have a chance to help 
my family. I am the main artery  of 
my  family's life.  My family does 
not not have money or gold to pay 
for the  trip, the opportunity was 
given by my benefactors.  I have 
my determination and courage 
to challenge the hardships  and  
hazards, but  how can  I pass it when 
it's beyond my physical  ability? 
Please give me  strength and enable 
me to make it. Namo Quan Yin 
Buddha (3 times)".

 I already had experience from 
my previous cross-border escape by 
boat  in 1981. It  was unsuccessful  
and I was put in Chi Hoa prison , 
then taken to Song Be camp  for 
hard -labour work .I knew the "Big 
Fish" was leaving in a few minutes.

The organizers would never wait 
for everyone to get on board before 
it departed. 

I couldn't hesitate  anymore. I 
had to do it at once. I used all my 
strength, targeted  the bar of the "Big  
Fish",  jumped up  as high as I could 
-high and firm . Oh! I did grasp  the 
bar! Oh! I fell down inside the "Big 
Fish".  Before I could  stand up, I 
was stepped on  by  people jumping 
in. Oh !God! I would  be trampled to 
death  if I could not stand up. I tried  
my best while praying for strength. 
How  fortunate! I was able to stand 
up and lean against the edge. How 
could  I make it?  Was it an invisible 
force that  lifted me up,  a force that 
helped  me grasp the bar and stand 
up? It was a miracle to me! 

Before I could  get myself  
together, I heard someone yelling  
:" Stop boarding ! The boat is 
overloaded already. One more 
person  will make it capsize  and 
everybody  will die right here. "

Right after that, the organizers 
turned on the flashlights to check 
the passwords.

Some people showed them  
theirs, but they were not accepted , 
so they were forced to get back to 
the "taxis " voluntarily or  be thrown 
overboard back into the "taxis" still  
surrounding the "Big Fish" waiting.

When they came to me, I 
confidently showed them my small 
piece of paper. After  reading it, 

they said  :" This is  Ba Chau's 
password. We don't accept  Ba Chau 
's passengers. Please  return  to your 
"taxi"  right now."(Ba Chau was the 
name of the  person  who  contacted 
me and arranged all the  scheduled 
and guided passages).

Upon hearing that, I thought 
my ears were struck by a bolt of 
thunder. I was completely shocked. 
How could it be like this?

All Ba Chau 's passengers were 
rejected due to a betrayal  or fight 
among the organizers .

How could I get on the "Big Fish" 
if it had not been for a miracle? Now 
that I'm expelled,  I would definitely 
end up in jail.( I thought.)

Impossible ! I burst into tears 
and begged them to let me stay on 
the boat ,but to no avail. Two men 
were ordered to lift my head and my 
legs to throw me off into the "taxi".

  I was so painfully  sorry  for 
myself  and my family's  ill fate. 
I shouldn't  have risked my life if 
it would end up like this. Being 
in prison again  was certainly 
inevitable!  Agonizing and bitter 
tears were all over my  face.

All of a sudden, the flash lights 
went off. The two men carrying me  
immediately  put me down on the 
floor. The "Big Fish "  was heading 
out to sea at full speed. Maybe they 
just got a secret signal to depart. Oh 
God!  I was amazed at what was 
going on. Within a second I had 
just been saved from being thrown 
overboard  and put in jail -  nothing 
short of another miracle!

The boat dashed forward to 
the sea in the thick and immense 
darkness, giving me a spine-tingling  
feeling. After a  few  hours, there 
were cheers : " We have reached  the  
international waters!  We are going 
to be free! "  Hearing the news I 
burst into tears, even though I also 
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felt so relieved and grateful  to God 
. From  this  moment on, I would 
be truly away from my family, all 
my loved ones without  any clue of 
when I would see them  again;  or 
it might  be an eternal separation  if 
any mishaps would happen and my 
landing would not be made.

At this time, the organizers 
continued to harass  Mr. Ba Chau 
's passengers. They threatened 
everyone of them. Those who had 
jewelry, watches or any  valuable 
belongings  had  to give to them. 
When  they  asked  me, I said  I 
had nothing , and I had to  beg that 
I would  owe them a debt, I would 
pay them  once I would be  settled.  
How lucky  ! they agreed . Actually, 
I did hide a tiny gold ring given by 
my aunt in my bra ,I could  not get it 
out while on the boat  like this.

The dawn was gradually  
approaching.  A new day began in 
the immense ocean. Everyone  was 
relieved  with  joy and hoped that 
in a few days we would be in any 
refugee camp and then  be settled 
in a third country.  A new life would 
start with hopes and dreams!

When the sunshine became 
dazzlingly bright and  hot,  maybe 
around  noon, the organizers 
distributed water to passengers.  
The portion  for each person  was 
2 tablespoons a day, 1 given in 
the morning and 1 given  in the 
afternoon;  and that's it. It made 
everyone surprised, confused and 
worried. We looked at  each other 
wondering  : "What does this mean? 
"Does it sound like  no food, no 
drink at  all?"

Before the trip, they confirmed 
again and again that food ,water and 
the basic needs for survival would 
be looked after by the organizers 
and guaranteed enough  for about  
100 people  for at least  10 days. 

Every passenger  was asked not to 
bring anything ,or the  maximum 
limit was a tiny  hand bag  ,under 
1kg of  weight for safety  reason.  
What kind of preparation for 
survival is this  ?"

The organizer ,at that moment 
,said: "For some unknown reason, 
the helmsman wasn't on board.  We 
now depend on the helmsman 's aide  
who doesn't  have  actual skill and 
experience in ocean  navigation ; 
therefore, our  hope for landing  just 
depends on our  luck and  beyond our  
control . Please understand that the 
situation is unexpectedly different 
from what was planned. We don't 
know  how long  this boat can stay 
drifting  with the ocean currents  
until  we would be fortunate to be 
rescued by any ships passing by. 
Thus,  water needs to be saved as 
much as possible in preparation  for 
the unknown drifting  time."

After listening to his 
explanation,  everyone looked at 
each other apprehensively with 
lots of questions  on their faces. 
And me, I was struck  dumb with  
fear. So many dreadful stories 
about cross-border -escapes from  
daily  news  came  up to my mind. 
Some fortunate boats arrived at a 
refugee  camp within  a few  days  
safe and sound ; some unfortunate 
boats drifted at sea up to a month 
or even longer , and everybody 
gradually died of dehydration and 
starvation except just a few people  
who survived horribly by eating 
the flesh of the dying passengers 
on the boat. There were also stories  
about unlucky boats attacked 
and pillaged by Thai pirates, and  
women  had  been raped, abducted 
or killed by them. And many, many  
more gruesome tragedies......

"Oh! God! how  about my boat? 
What will its fate be ?" I wondered.

Would  my dream come  true, 
or  might  we  become baits for the 
ocean ? Would I be able to help my 
family ,or blame myself for having 
headed to a silly death and bringing 
more pains  and agonies to my 
family as well as being an ungrateful 
and irresponsible daughter to my 
elderly father?

At the moment, I could only pray 
to God, to Buddhas for good luck.

Actually, I did escape death 
miraculously right from the 
beginning when trying to jump up 
into the Big Fish, and  missed being 
thrown overboard  back into the 
"taxi" , that meant I was also saved 
from being imprisoned by miracle.

Then ,the  night  slowly came. I 
was exhausted and terribly thirsty, 
but  I would have to wait until 
tomorrow to be given some water.

 I was  so happy  remembering 
my bottle of water and thought 
if I would take 2  tablespoons for 
each day, I could survive for over 
2 weeks with that one-litre water 
bottle .Then ,I got the bottle out 
of my  handbag and took one sip. 
Before I put it back,  a young 
couple and their sister sitting next 
to me begged me for some water 
in a very polite and nice manner. I 
thought  sharing water with three 
strangers would  be too much and  
surely would  reduce  my chance of 
survival. But  I was moved  by  their  
begging, so I gave my bottle to them 
and said: "only one sip per person 
,please". After passing the bottle to 
the third person, they did not give it 
back to me  and  tried to lie around 
about it . Finally, they  turned rude 
and  dared me to take it back. I was  
so shocked  and  upset. My whole 
bottle of water, " my amulet ", 
was robbed  off  easily right after 
one first  sip. Oh! God! I was so 
sad and angry with myself at my 
stupidity and incapability of dealing 
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with such kind of people .Why  
was everything so unexpectedly  
shocking  and odd  like this right 
from  the first minute of  the trip ? 
Certainly a lot more hazards would 
be happening. I became more 
worried and fearful ,and just tried to 
pray to Quan Yin Buddha for help 
and to calm myself down.

The boat drifted without 
direction for the second day. We 
looked forward to seeing any 
vessels passing by, or any airplanes 
coming up in the sky with the hope 
that we might be rescued.  But there 
was absolutely  nothing  except 
our tiny boat in the middle of the 
tranquil and immense ocean  under 
the frighteningly vast and empty 
sky high above. There was not  
even any sign  of  any  birds.  Many 
people guessed  we had got lost 
and quite far away from land. I was  
thirsty, hungry and started to feel 
dizzy and had a headache due to the 
terrible smell of vomit, children's 
urine and stool as there was only 
one toilet area at the back end of the 
boat which was overcrowded  and 
jammed with people sitting closely 
next to each other, so it was very 
hard to move about.

Crisis started when a fifteen-
year-old girl sitting in front of me 
fainted from being thirsty. Her 
mother begged: "Please someone 
give my daughter some water. Just  
a single sip might save my child". 
Nobody responded ! Maybe  they 
remembered what the organizers 
said and threatened us earlier : 
"Nobody  is allowed  to move 
around to ask  for water , food or 
anything. For everyone's own sake, 
the rules must be followed strictly 
.Anybody who breaks the rules will 
be thrown off  into the sea."

I could not stand seeing her 
lifeless body  right in front of me . 
Her face was so pale; one spoon of 
water could save  her life! Although 
exhausted, I tried to crawl up the 
stairs to look for the  organizers/ 
boat owners to ask for water for the 
girl. They looked at me with angry 
eyes. I calmly told them that I did 
not ask for myself, but for a fainting 
girl who certainly would die from 
thirst very soon. Fortunately, they 
went down  and gave her a few 
spoons of water. As if by  magic, 
she opened her eyes and slowly 
regained her consciousness. Her 
whole family was very happy ,and 
so was I.

Then came the third day .The 
sea was so calm with very  gentle  
waves. It was truly Pacific ocean! 
However,  everybody was intensely 
worried and nervous. Hunger and  
thirst  started to  torture our  bodies  
harshly . When the sun became  
more intense, the girl once again 
asked for water and passed out. 
Her family did  not dare to ask the 
organizers for water. I myself was 
quite exhausted, yet I could not 
pretend  not to see the dying girl 
right there before my eyes. Then  
tiredly  and weakly I tried to crawl  
up to the owners to ask for water 
again.A few spoons of water did 
help her recover just like yesterday.

The sun  was getting more and 
more intense .I felt like having 
no energy  left. I could  not see  
anything. I was about to faint .Oh! 
Suddenly out of  nowhere came the 
rain pouring down. Oh ! God! The 
rain drops were just like the magical 
water  in the bottle of  Quan Yin 
Buddha that soothed my burning 
sore throat.  I was revived by the 
unexpected rain miraculously !

The organizers hurriedly  used 
some  nylon canvas and any kinds of 

containers to collect the rain drops , 
then gave it to the passengers. But 
no one could  drink it as the clear 
and clean rain water became as 
black and dirty as sewage water 
due to the dirty containers - some  
of which were the barrels of black 
engine  oil.

On the fourth day drifting at sea 
with  no direction , some sea birds 
were spotted in the sky along with 
some air streams trailing off  jet 
planes as well. They  signified some 
connection  with  human  life. There 
were  new gleams of hope for our 
freedom-seeking dream. From the 
far distance, some ships floated up 
and down on the surface of  water, 
then moved closer and closer  to us. 
The organizers were excited and 
burned some clothes  as a signal  for  
emergency rescue, but to no avail.

No ship came to help! 
Disappointment came after 
disappointment  . Hunger and thirst 
continued to wreak havoc, it  got  
worse  and worse.  My throat was 
burningly dry , I could not swallow 
down anything in the past few days 
already. I tried to trade the  foods 
I brought for water ,but  nobody  
wanted to. So I decided to give them 
out to anybody. All I needed was a 
sip of water or I would  collapse. 
Nevertheless, I did not dare to ask 
for water for myself.  Meanwhile, 
the  organizers' families ate oranges, 
drank coconut juice  . They totally  
ignored their passengers 'sufferings.

Someone came up with  a smart  
idea for  survival:  He collected the 
coconut  shells thrown here and  
there on the  boat, peeled off  the  
husk and passed around  to anyone 
to suck the moisture from it.  It 
tasted bitter but eased my burning 
throat  .Thanks to that ,we were able 
to  continue our  struggle  against  
dehydration  and did not give up on 
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our endurance.
Now , the girl fainted again for 

the  third time in three days. Thanks 
to the magical  rain yesterday and 
sucking the coconut shell  husk, 
I  had  some  energy to crawl up 
the stairs to ask  for water for  
her. Unfortunately , this time the 
owners' group  refused  with an 
excuse that "Everyone  should  be 
treated  fairly."

For  about  thirty minutes she kept 
murmuring: " Please give me some 

water, .. water , water... please". Her 
voice got weaker and weaker. Her 
face turned paler and paler.

I felt  terribly  sorry that  I could 
not do anything  to help and just 
prayed for the  rain to come. That's 
the only way her life might be 
saved.

Oh God! I could not believe 
my eyes.  Suddenly she  seemed 
to hiccup,  her eyes rolled around  
then shut  down;  her whole  body 
completely lay still. The mother 
screamed out loudly "Save my 
child. She is dead".

Everyone was shocked. The 
owner's group hurriedly came down  
with water and tried to put it in her 
mouth. But it was too late ! Nothing 
could be of any help.She was 
completely motionless and would 
never need water again!

Her mother and her siblings 
sobbed painfully. Everyone was 
moved, so were  the organizers; 
probably they felt sorry and regretted 
that  they did not give her water as 
they had done  in the last two days. 
They might have felt guilty as they 
had not kept their words  that  they 
would provide food and drinks to 
all passengers for at least  10 days.

It had been only 5 days, one 
person had already died from 
dehydration. On a boat drifting 

without  direction  at sea , everyone 
would gradually fall down  even 
if the sea would be calm, let alone 
there would be storm with high 
winds and waves. For the first time 
,there seemed to be  the shadow 
of  Death  flickering; everyone 
got  emotional and worried that 
more people would collapse before 
reaching the shore of freedom.

 Then, the sunset came as the 
sunshine was waning out. The 
organizers decided to let her body  
be buried in the ocean. They asked 
if anyone would stand up to perform 
a short and simple ceremony 
according to any  religion's prayers. 
Nobody!  

I was not a church or pagoda-goer. 
I did not know any praying rituals. 
However, for many  years living in 
tears, I had  constantly  prayed  to 

God,  Buddhas to save  my  family  
devastated by the untimely death of 
my mother, the sudden and serious 
illness of my father - otherwise he 
would  have been imprisoned  like 
my older brother while my siblings 
were too young  and I myself  was  a  
last year  university student  whose  
education  was  just  useless  garbage  
at that time . In the recent years, I 
had been  helped by  my parents's 
friends  and other  benefactors  
with  opportunities for  cross-
border escapes, I always brought  
with me a pocket-sized  booklet of 
Quan Yin Buddha  Incantational 
Words to pray. I know it was not for 
Funeral prayers, yet it might  give 
some warmth to the spirit of the 
girl  -  I thought . So I stood up and 
volunteered  to perform  the prayers 
in my silly way. Everyone in her 
family seemed to feel better. Her 
mother  told me her name was Tuyet 
Nhien( it means Natural Snow in 
Vietnamese, and I can't remember 
her last name). After lighting the 
incense sticks provided by the 
organizers, I murmured  the prayers  
solemnly and sincerely. Then  two 
men approached her body, one 
lifted the head, one lifted the legs; 
solemnly and gently they pushed 
her body overboard  into the ocean  
amid  the heartbreaking crying of  
her family's members. I could  not  
hold back  my tears  mourning the 
death of an innocent girl sitting  
right  in front of me  in the past five 
days, and from this moment  she 
was leaving for the lonely  eternal  
sleep in the bottom of the ocean just 
because of the unkind organizers' 
broken promise.

Suddenly I shuddered at the 
thought that  if it  hadn't  been  for 
the miraculous  rain  yesterday, I 
would  have been the first  person 
to be buried in the ocean. As no one 
would  ask for water so that my life 
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would be prolonged for a few days 
like Tuyet Nhien.

While the emotion was still  
running high ,some  panicking voices 
were  heard : "The  engine is broken 
suddenly. We don't know how to 
make it  work  again. Can  anybody 
please  help! Does anybody know 
anything about fixing/repairing 
motors, please help?" Some men 
came to check. They touched this 
and that, here  and there , but the 
boat  kept  standing still.

Right after that a strange and 
scary phenomenon that I had never 
experienced in my life  happened  
before  my eyes. Some people 's 
faces suddenly  turned pale with 
weird  and soulless eyes murmuring 
: "Water,  please give me water. ". 
It was exactly what Tuyet Nhien 
said before she passed. Some 
people nearby were very scared 
and stood up, ran around making 
the boat shaking from side to side.  
Instantly and angrily the organizers 
yelled out : " Sit down and stay still,  
otherwise the boat will capsize and 
everyone will surely die."

While I was confused and 
frightened,  a young woman sitting 
next to me also started murmuring 
the same words with the same 
weird and soulless-looking face. 
Immediately a thought came to my 
mind :" It must  be the  embodiment 
of Tuyet Nhien's spirit into this 
young  lady." As if empowered 
by magic, I was not scared away, 
instead I looked straight into her 
spooky-looking eyes and calmly 
said: " Tuyet Nhien, as a good girl  
when alive, so a divine spirit when  
dead. Please forgive those who 
weren't kind enough to give you  
water. Please help your mother, 
your siblings and the people on this  
boat land at the shore of  freedom  
safe and sound. May your divine 

spirit be blessed with the eternal  
peaceful  rest in the love of  God, 
Buddhas and all Deities." Then  I 
chanted :"Namo Amida Buddha "( 
3 times)- "Namo Quan Yin Buddha 
".(3 times).

Within a few minutes, her  face 
was  back  to  normal, and she did 
not remember or know  what she  
had said or how she had acted  just 
moments ago. 

Even more astonishing  were the 
cheers of some people right after 
that." Oh! The engine is working 
again."  The boat was slowly moving 
to let us continue our  journey in 
fear and sorrow.

These two phenomena could not 
be explained by scientific evidence  
and might be considered delusions. 
But it was the absolute  truth  and 
the questions about it have always 
been in my mind until now.  what 
I did and reacted was quite unusual 
to my character. As I was a chicken-
hearted person  - after my mother's 
death, I did not dare to pass by 
her altar alone  at night. Why was 
I not scared away from the girl 
and caused chaos like the others ? 
How could I stay calm and control 
Tuyet Nhien 's spirit like that ? Too 
surprising and incredible to me!

The sorrowful and sombre  
atmosphere mixed with worries 
and fears kept on blanketing the 
people on the boat that  was moving 
without destination .

It was the fifth  day drifting in 
the immense ocean  . And I  always 
remember that day of the 28th 
of September, 1984  when our  
physical  and  mental  endurance 
was gradually  almost  depleted,  
our hope for survival  was also like 
fading away . Everyone  was just 
praying  in his/her  belief. And  me,  
I constantly prayed  to Quan Yin 
Buddha of Mercy  and Salvation.

 From far away distance  

appeared the silhouette of some 
vessels, but they disappeared again. 
More disappointments!

Then, to everyone's excitement 
came a big ship closer  and closer. 
We were  all excited with the hope 
of being rescued. It's approaching 
us, a big rope was thrown out and  
kept our boat tied to it. Then  a few 
men  jumped over and stood on our 
boat. Some whispers were heard:  
"Damn! Pirates! Encountering with 
them means death". 

I quickly  looked at  them and saw  
five men .One man had  a long gun, 
the other four had either dagger, or 
hammer , axes in their  hands. They 
all had scorchingly sun- tanned 
complexion  and  hairy faces , and 
had only boxer-shorts on.

Oh! God! I felt as if  my limbs  
were falling off,  my  spirit was 
blown away. Panickingly I prayed 
to Quan Yin Buddha : "Please  save 
me ! I have constantly prayed to 
God, Buddhas for being blessed 
with  no encounter  with  pirates. If 
my family was destined to come to 
the dead end of our  worst  fate, I 
would rather die in the ocean than 
be in the  hands of  pirates. Were 
my prayers not accepted? Am I 
bound to fall to my doom now? " 
My  heart  was beating  against  my 
chest strongly  and loudly  like a 
drum. It felt as if  it would  break 
my chest and fling out, and I would 
die right away here.

Those  men discussed with each 
other in their language (we guessed 
Thai), and used their body language 
to make us understand that : " 
Stay still ! Anyone who disobeys 
will be killed and thrown  into the 
sea. ". Then  they rummaged each 
and everyone of us and took away 
valuable items. Some people and I 
didn't  have anything of  interest , but 
most  people had their belongings 
robbed off; the owners/ organizers 
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had  a lot lost  to them.
All the spoils were handed to the 

guy with the gun  -probably  he's 
the leader. Then he himself brought 
the spoils back to their ship. All the 
other four guys kept  a watchful eye 
on  him as if they wanted to know 
the exact place the spoils would be 
hidden.

Normally I was said to be as weak 
as a snail, as slow as  a turtle. At this 
moment, I just wanted to stay away 
from them  as far as possible  even 
though the whole length of  the boat 
was merely over 10 meters. Taking 
this opportunity, I stood up abruptly, 
darted toward the end of the boat, 
and crouched down swiftly  amid 
the angry whispers : "This  crazy 
old woman wants to die?"  "This 
girl is going to be thrown into the 
sea."  Immediately  the helmsman 
threw  a piece of engine oil to me  
and said:" Too light, apply it on 
your  face  quickly." I hastily spread 
it all over my face and my arms. 
Some women  nearby also asked 
hurriedly: "Please give me some". 
The  helmsman  continued to 
throw  more lumps to them. Within 
a minute, the pirates looked back 
and yelled angrily : "Stay still,  be 
quiet "(I guessed). How fortunate! 
The leader was not back yet, so 
they were kept busy focusing on the 
loots .

 So surprisingly, at the time being 
I was right in front of Tuyet Nhien 's 
mother again after being  displaced  
due to the  disorderly  move of 
some people at the embodiment of 
Tuyet Nhien's spirit  through  a few 
persons the day before.  Instantly 
,she passed to me her youngest 
daughter, a toddler, about 2 or 3 
years of age, and said hastily and 
firmly as a command: "Hug her 
tightly  right now. "Some women 
nearby tried to grab the toddler from 

my arms, but she said firmly : "Stop 
it! This is my child's biological  
aunt ."  So they all stopped. At  this 
moment, the pirates were really  
furious. They pounded their walks  
angrily to this noisy area.  In no 
time,  I was grasped  and lifted up by 
one guy with a dagger in his hand. 
The  toddler clung to me  more 
tightly and screamed out loudly;  
this  made him  relent a little bit.  
He gave a quick angry look at me 
and the child , and released me of 
his grasp. Then he joined the other 
guys searching for women .

In a few minutes, five young  
and good-looking women were 
caught. They dragged  the women  
to their ship ignoring  their helpless 
resistance and desperate crying for 
help along with the painful  begging 
of  their family's  members.  Among 
the  victims was the organizer's 
fifteen year old daughter. The 
pirates banged their weapons on 
the floor of the  boat, and  ordered 
everyone to stay still and  shut up 
before  leaving.

Their ship eventually  moved 
further and furher away, eveyone 
was still  left mute with  terror amid 
the sorrowful crying of the victims' 
loved ones. I myself was still 
traumatized and  wondered if I was 
really alive?  "Did I really escape 
the  pirates?" "How could I have 
the courage to disobey the  pirates' 
order? What was the invisible  
power  that lifted me up, pushed  me 
to run to the  end of the boat so that  
I was  given  a piece of  black oil by 
the  helmsman , and was given the 
toddler by Tuyet Nhien' s mother in 
order to be saved from the pirates? 
"How miraculous everything was!  
After that, I was given a nickname " 
the woman dumped by pirates".

It had been only a few days, 
I had been saved from so many 

deadly dangers. Would  I  be lucky 
enough to escape more perils before 
reaching the shore of freedom?

The  panicking voices of some 
people brought  me out of  the 
trauma: "Scoop out the water 
quickly! Water is leaking  in ."All 
male passengers hastily  used  any  
items  given  by the organizers to 
scoop out the water leaking in 
through the holes caused by the 
pirates.

Oh! God! We were suffering  
from thirst and hunger amid fears 
and worries about the boat 's drifting 
situation , then terrified by pirates ' 
attack, and now being  endangered 
by possible sinking.

 Death was coming closer  and 
closer! All the men were trying  to 
scoop the water out, all the women 
were praying . "Keep on scooping  
as long as  there is  water" (our  
Vietnamese proverb).The boat kept 
on moving  slowly, slowly. I kept 
on murmuring the  prayers and  
repeating  again  and again: "God! 
Quan Yin Buddha! I must not die 
here! I must stay alive to help my  
family get out of the dark tunnel of 
pains".

In desperation, the boat kept 
moving slowly in the waning 
sunshine of the late afternoon.  On 
the horizon, suddenly appeared the 
luminous lights from what looked 
like a giant tower on the surface 
of water. Some people shouted 
cheerfully: "There is an oil-rig 
ahead of us. Let's try to reach it. 
We'll be rescued". For  a moment, 
I thought  I was in a dream, seeing 
the palace of the God of the ocean 
in fairy tales. The loud exciting 
voices of more people assured me 
that it was real, not my delusion.  I 
almost fainted in the overwhelming  
joy .I wanted to shout out loudly:      
"I was saved from death! I will be 
saved by the oil-rig and arrive  at 
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the shore of freedom as I have  been 
wishing. God  and Buddhas have 
heard  and answered  my prayers."

Everyone was revived by the  
news. All the men, young and old, 
tried to scoop the water out  faster, 
the boat seemed to move swiftlier.  
After a while, our boat came close to 
a giant ship with the flag of  England  
and a big sign of  "PANAMA". 
I was too overwhelmed with 
happiness and excitement  and  
then passed out in exhaustion.  
Ater  a while, I was awakened by 
someone  giving me water. In my 
confusion I recognized them  the 
sailors of the Panama Ship,  and I 
heard  some  passenger  saying :"A 
former Lieutenant of the Republic 
of Vietnam 's Army came to ask the 
Captain for rescue ,but his request 
was refused. And now , another  
Lieutenant Colonel was trying to 
talk to the Captain about the same 
request as well."  A few minutes 
later, the Lieutenant Colonel came 
back with the bad news : " The 
Captain cannot rescue  us. They are 
on duty drilling oil. He gave us a 
compass  with  instructions  to the 
closest  refugee camp. " Everyone 
was disappointed. However, there 
was some hope as we had  a compass  
and were also provided with  water  
and food.

I was  quite  happy  a few minutes  
ago  and  feeling  a little bit better, 
then being shocked again  upon 
hearing this bad news. Suddenly, a 
young man shouted loudly : "There 
is an English teacher, Miss Duyen, 
on this  boat. Is Miss  Duyen here 
? Why don't you come up to ask 
the Captain for rescue? ". I guessed  
this young man was Khanh - Mr. 
Nguyen Quoc Tru's brother-in-
law. He and I never met each other 
before ,but he was told to look for 

an English teacher, Miss  Duyen, 
on this trip. A few people hurriedly 
called out loudly : "Where is Miss 
Duyen?" "Where is Miss  Duyen?". 
Before  I could  respond, some 
murmurs were heard :" She might  
have been  thrown  back to the taxi 
"; "She might have  been abducted 
by the pirates". As I had no energy 
to speak out , I just  raised my hand  
and waved . Someone blurted out : 
"Oh! The woman who was thought 
dead this morning.". Two young 
men quickly approached me, one 
lifted my head, one lifted my legs 
to carry me  climbing  up the  rope-
ladder . They  laid me on the floor 
of the  Panama ship. A few minutes 
later, a doctor and some crew 
members gathered around me. The 
doctor took my blood pressure , 
listened to my heart,  and checked 
my lungs. Then  he gave me some 
kind of liquid. After breathing the 
fresh ocean  air for about  15 or 20 
minutes I felt much better. It felt as 
if I just  took some kind of  magical  
medication  that could  reverse 
death to life  in ancient fairy tales. 
I could  answer all questions from 
the doctor with a clear voice and 
asked for  help to stand up to talk to 
the Captain who was also standing 

nearby.
What a wonderful  feeling it 

was for the first time standing free 
on the strong steady floor of a 
huge ship after a few days sitting  
jammed like canned fish in a smelly  
fragile tiny boat. I was   very close 
to dying  from  hunger, thirst ,fear 
and terror . Now looking at the 
colorful lights illuminating  from 
the oil rig  high above together  with 
the splendid setting sun just like a 
sparkling  huge  gem on the surface 
of deep blue water, I thought  I was 
in heaven. If I would be fortunate 
enough to be rescued and let be on 
board  the Panama , it would be 
like being transferred  from hell to 
heaven.

Upon hearing  my  words  : "We 
are South Vietnamese freedom- 
seekers and have  been drifting 
at sea  without directions for  a 
few days. Now our boat was just 
damaged and in danger of sinking  
as  it's flooded with water leaking 
in through the holes ...",the Captain  
shook his head, interrupted my 
words and sadly said :

"I'm sorry I can't rescue you 
people. Two men just talked to me 
about  that .

I did explained to them the 
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reasons I had to refuse .
First, we are on duty drilling 

petroleum. Therefore  ,we don't 
have adequate rescue facility.

Second, there must be over 100 
people on  your boat. This makes it 
even more difficult for us to help. 
However, you shouldn't  worry as 
I did  provide a compass and gave 
instructions so that you will be en 
route  to the closest  refugee camp. I 
will also contact the United Nations 
ships  patrolling around here to 
come rescue your boat. I wish you 
all a safe trip."

Oh! God! I felt as if my head 
was spinning  round  and  round. 
If it hadn't been for the miracles , 
I wouldn't  have survived so many 
terrrifying  incidents  during the 
past  few days . Impossible ! I must 
beg him to rescue us with all my 
efforts.

 In despair I said: "Captain, 
please  let me  tell you all what we 
have been through. We desperately  
need you to  help. "  I tried to tell 
him all of what happened to our  
boat : There was  no experienced 
helmsman, the boat had been 
drifting with  the ocean currents 
without  direction ; one young lady 
died from thirst and had just been 
thrown into the sea; five young  
women  had  just been abducted  
by pirates this morning ; the boat  
was damaged by the pirates and 
now being endangered by possible 
sinking  as it was flooded with water  
leaking in through the holes caused  
by the pirates.

The Captain seemed to be  moved, 
yet he continued  to comfort me:" 
Now you  have  got the  directions, 
and we have provided food and 
water enough for a few days. Some  
United Nations' ship will come to 
rescue. You don't need to worry. "

Only thinking of coming  back 

to the tiny and smelly boat jammed 
with people starving and being  
dehydrated  was horrible  enough  
to  die, let alone confronting 
the current issue of sinking  and 
other unpredictable  hazards.  
Besides, who could understand the 
instructions and steer the boat in the 
correct direction. "A tiny mistake 
leads to a huge catastrophe!" (a 
saying in  Vietnamese)

Standing on the steady floor of 
the Panama, I could definitely see 
that  this ship was the land of life, 
and that  boat was the zone of death. 
Everybody  would die if we could 
not  get on board this  Panama ship.  
Painfully and silently  I prayed to  
Quan Yin Buddha of Mercy : "Is it 
time I have to die in the ocean even 
though I did escape from pirates as 
my family was predestined to come 
to the dead end of our worst fate? 
God, Buddha, Why did you save 
me from all the  dangers in the  past 
few days and now let me die at the 
moment  when I am  most hopeful 
for the  end of all dangers  and fears? 
Why ? Why ?My elderly father, a 
kind-hearted , hard- working and 
dedicated  government official  
fell  an ill-fated victim of  the  new 
regime in the final phase of his  
life,  my  innocent  young siblings  
have been suffering  so much  pain 
,and now will be suffering more  
agonizing tragedy!"

"I  must  stay alive!" "I just  wish 
to be able to help my father and  
young siblings get out of the dark 
tunnel of pain . And I also long for 
a reunion with my "angel" who has 
been earnestly waiting for me."

But at the moment,  I was 
completely hopeless.With tears 
all over my face, in ultimate 
desparation , I looked up at the 
Captain and begged  him for the last 
time  in choking  voice  :  "Captain,  

If  you are determined not to rescue  
us , on behalf  of more than 100 
people, I 'd like to bid our final 
goodbye.  I'm sure that the minute 
I'm leaving here to come back to 
that unlucky boat, all of us will die 
in the sea. The boat was damaged 
by the pirates. How  can  it continue 
to go? We will never have the 
opportunity to be rescued by any 
United Nations' vessel  as you said . 
Good -bye  Captain!"

After my desperate and tearful  
final goodbye, the Captain was 
really touched. He asked: "How 
many children and women are 
there?"

"I don't know, but less than the 
number of male passengers".  I 
answered.

"In our condition, we try to 
rescue children and women who are 
at highest risk in dangers.

All the  male passengers  just  
continue their trip on that boat, then 
they will be rescued  by the United 
Nations ship."

 "Oh! God! The Captain agreed 
to rescue children and women! I'm 
saved from death!" I thought in 
stunning joy.

 "Oh!Thank you ,Captain" .O! 
Thank God ! Thank Buddha!

Did God and Buddhas  make him 
change his mind? I told the two men 
who carried me up here - they were 
standing next to me and anxiously 
waiting  " The Captain can only 
rescue children and women."

They shouted loudly with 
excitement to people on the boat  
:"The Captain  agreed to rescue 
children and women "

The  crew members were 
ordered to come down to the  boat 
to help women and children  climb 
up the the rope -ladder to get on 
board. The total  number counted  
was 50 people. They  waved  
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goodbye to their loved ones   - their  
husbands, fathers, uncles, brothers, 
sons.. ... Everyone was sobbing 
heartbreakingly as this most likely 
will not be a temporary separation. 
Even though  I didn't have  any 
family  members or acquaintances 
on the boat,  I was deeply saddened 
by the tearful  partings of  their  
families who had been through all 
the terrifying  incidents  with me 
in the past few days. From now 
on ,I would  be safe and arrive at 
the shore of freedom. That was 
everybody's dream -come -true. 
How about them ? Where would 
they be drifting to when  nobody  
had skill  and experience in ocean 
navigation? How long  could they 
manage  the damaged boat until 
being rescued ?

It seemed hopeless to me. I still 
had the same feeling that boat was 
the zone of death.

I felt so sorry for them  and 
thought  only the Captain  could  
save their lives.  Should I try to beg 
the Captain again ? I wondered how 
he would react if I kept on  nagging 
him . Was I too excessive and 
inappreciative of  his kindness and 
compassion?  Looking at 50 people 
taking  just  a small area  on the vastly 
spacious floor of the giant  ship, I 
tried to beg the Captain , although  I 
was very nervous :"Captain, please  
forgive me, I am deeply grateful to 
you for saving 50 people  including  
myself.  Please save  all of them  
on that  boat. We don't need food, 
clothes  or  anything. We only  need 
a  small  spot  to stand on the land 
of  life. That  boat  is the zone of 
death. It was  damaged , they will 
not  have the opportunity  to be 
rescued  by any other  ships. If they 
are allowed to get on board, all of us 
will be waiting  here for the United 
Nations Ship together."

Maybe the Captain was already 
touched by the sobbing, the 
sorrowful goodbyes -  even  in a 
language he didn't understand : " 
Tam biet  Ba ! Tam biet  anh! Con  
bao trong !...(Good-bye Dad!  Bye 
,brother ! Take care , son..!.), yet he 
stayed silent , deep in thoughts with 
overwhelming  emotion  shown  in 
his eyes . After a couple of minutes, 
he looked at me , then gently nodded 
his head and signified his agreement 
to rescue eveybody.

The two men shouted happily: 
"The Captain agreed to rescue 
everybody now."

Oh! Nothing could be more 
blissful !  The heart-rending scene 
like a collective funeral  a minute 
ago  was  rapidly  turned  into an  
overjoyed  jubilation. One by one, 
all the men started climbing up the 
string-ladder in a hurry and with 
help from the crew members to get 
on board.

Their faces  glowed with 
happiness  mixed with confusion  
despite the marks of frightful 
frustration and worry had not faded 
away.

After the  last  person was on 
board, some  sailors shouted  aloud 
in  English :"Anybody  on the boat?". 
No answer. They asked  a couple 
more times and told us to check 
if anyone was missing, anyone 
was  left fainting,  all families 
doublechecked their members  
again. What a kindhearted and 
thoughtful act ! Then, they  used  
hammers to cut off  the rope used 
to tie our boat to the Panama ship. 
The boat slowly drifted away in the 
gentle flow of water, carried  along  
my  handbag  in which was also 
my  mythical souvernir, the Eagle 
that was  always  brought with me 
on escape trips. From now on , it 
would never accompany me to any  

unknown places.

Everyone was asked to line up  
to have  heads counted  ;137 in 
total including  children, women,  
and men.  Right after  the counting  
was done, a sudden storm  came 
thunderingly out of no where with  
huge  waves overflowing  the high 
floor of the  ship. The crew members  
hastily  threw  the big  ropes to us  
and tied  all of us together to the 
pillars so that we wouldn't  be swept 
away .The tiny boat   -  still  not 
faraway   -that carried 137 people 
a few minutes ago was submerged,  
then  emerged,  up and down  before  
our  eyes , finally  disappeared  amid 
the  huge  waves under the pouring 
rain  with  explosive  thunder -bolts 
and lightnings  across the sky.  
One hundred thirty seven( 137) 
people had  just been saved from 
deaths miraculously  by God and 
Buddhas!!!

I had been struck  mute with 
terror and amazement again  and 
again , one  after another ! I had 
witnessed  too many  miracles in 
the past five days!  At this  moment, 
together with 136 people I had just 
been brought back to life from the 
zone of death!

The Captain and all the crews 
were so happy   they had just saved 
137 people ' s lives unexpectedly.  
In a few minutes  big  canopies were  
opened  to cover  us  who were all 
soaking wet and shiveringly  cold  
while  being struck right onto our  
bodies by the  strong gusting winds.

Soon  everyone was taken inside 
Nice -smelling bars of soap and 
some clothes  were distributed  
to us. We were asked to group 
ouselves  into seperate groups  of 
4 or 5 females or males to take the 
showers as there were  not  enough 
bathrooms for every individual.

Now that I was completely  feeling  
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relieved and  not shiveringly cold 
anymore, I couldn't  help bursting  
into laughters when seeing some 
women with their faces smeared by  
black  engine oil  -( just like  me.).

After taking  a shower, everyone 
was invited to the dining room. 
Many dishes  taken out from the 
cans of meat and soup were already 
placed on the tables in the big room  
illuminated brightly  with  neon 
lights. After  a few days suffering 
thirst , hunger, fears and struggling 
with   Death, many of  us  felt as if  
we were having  a big  feast  made  
by" the magic lamp of  Aladin". I 
had to ask some  young  men  to 
go around  reminding  everyone  
to have soup first  and try to eat as 
slowly as possible to prevent a fatal  
stomach upset.

After that , some blankets were 
distributed, not  enough for every 
individual, yet we were  happy 
to share and use them  in groups 
to sleep on the floor under the 
canopies while the rain was slowly 
letting up . I was luckily  allowed 
to sleep in a  small  sepatate  room. 
The storm  also stopped  roaring  to 
let everybody  have a good sleep in 
their best bliss and blessing :  Just 

returned to life  from  death  and 
will  arrive at the land of freedom as 
wished.  Never in my life had I had 
such a sound sleep with a peaceful 
and light- hearted feeling like that 
night.

We had begged the Captain 
only for a small space on the huge 
floor of the Panama ship to survive 
and wait for help from the United 
Nations ship . We did not expect 
to be provided  with  food, clothes 
and blankets like this. Our group 
must have consumed all the foods 
and clothes reserved for the crews. 
This might be one of the reasons the 
Captain had to refuse to rescue us in 
the first place. Our debt of gratitude 
to the Captain for having  saved our 
lives can never be repaid!

Everyone was very happy  
waiting on the Panama ship for one 
more day and  night .The second  
time lying on  the small bed with 
a clean white bed sheet, listening 
to the waves rippling, sometimes  
mixed with the rumbling sounds  
echoed  from faraway along with 
the freshest ever ocean air, I fell 
easily into a peaceful sleep again.

The knock on the door by a sailor 

woke me up while I was still deep 
in my sound sleep.

Barely had I opened the door 
when he said : " Sorry for waking 
you  up. Did you have a good sleep? 
The Captain wants to see you ."

I quickly  followed him walking 
up the stairs tothe deck above.  It 
was dawn  in the middle of the  
immense  ocean  and the glowing 
sun  was slowly  rising  above  
the surface of crystal clear  blue 
water. The view was  enchantingly  
magnificent , even  more beautiful 
than that in  a  painting of landscapes 
. The Captain ,our saviour, was 
standing there. He shook  my  hand 
when I greeted him. Then  ,with a 
solemn  expression on  his  face, he 
turned  toward  the sun  which  was  
rising  higher and higher above  the 
water surface, he knelt down  and  
murmured the prayers  and  made  
some signs  in the Christian  way.  
I  quickly  knelt down like him. 
Then  he stood up and said : " Thank 
God for having let you give me the 
opportunity to save  137 people. 
What you said was right.  If  I hadn't 
changed my mind in time, all of 
you would have been buried in the 
sea  that  day.  During  the past two 
days I couldn't  contact  any United 
Nations 'ship.  No telephone line 
was available  due to the impact of 
the powerful storm .Today, we can't 
wait  any longer. We have to take 
you  people  to the  nearest refugee 
camp."  My eyes were filled  with 
tears. From the bottom of my heart, 
I felt  infinitely grateful to him 
for having saved everyone's life. I 
asked him for a chance to contact  
him later once I would be settled 
in  a third country. He went to his  
room and  returned  a few minutes 
later  with a small piece of paper on 
which was his name, address in the 
mainland  written by hand as follow 
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Captain Brian O'Connell
17 Arundel Close
Bexley - Kent
England - U.K.
The crew members  were  ordered 

to weigh  anchor  to leave. At dawn 
on September 30,1984, the Panama 
ship was gradually  moving away 
from the oil rig that was standing  
high  like  a huge tower in the 
middle of the ocean.

In the afternoon of  the same 
day, we arrived at Pulau Bidong 
Refugee Camp which was on an 
island of  Malaysia  reserved for 
Vietnamese boat people by the 
UNHCR (The United Nations High 
Commissioners for Refugees ).

Everyone's wish  had come 
true thanks to a compassionate 
and benevolent Captain - Mr. 
Brian O' Connell.  One by one, 
we said goodbye to the Captain 
and the crews with  our deepest 
and indescribable gratitude. The 
Captain and all the crews wished us 
good luck and speedy resettlement 
in a third  country. As the ship was 
docking at the shore, we didn't have 
to use the  string-ladder as when 
it was in the middle of the sea. 
Everyone comfortably walked out 
of the ship like out of an airplane , 
then happily walked on a  bridge to 
get to the seashore. Later ,I learned 
that it was the Jetty bridge.

Captain O'Connell shook  my 
hand for the last farewell after 
introducing me to the High 
Commissioners  who were waiting  
to welcome a new group of refugees 
handed over by the Captain of the 
Panama ship.

Waving  goodbye to the Panama 
ship moving  further and further 
away into the immense ocean ,  I 
felt as if I was half asleep and still 
in a dream. Standing on the white 

sand under the lofty  green coconut  
trees lined along the seashore, I 
turned  towards  the setting sun  
glowingly going  down closer and 
closer to the surface of deep blue  
water to express my thanks  to God, 
Buddhas and the  holy spirits that  
had saved me from deadly dangers  
in the past  few days.

A new chapter of  life was  turned 
over for 137 boat -people who 
survived miraculously the powerful  
storm on  September 28,1984 
thanks to Captain O'Connell's 
timely  change of mind .

Our refugee  life started with the 
identity code given by the UNHCR 
's Office according to the ordinal 
number of the  group's arrival at  the 
camp:  MB 224 Pulau Bidong.

Beginning  a  new  turning point 
of life , I was like a barefooted  
beggar with  empty  hands ,as my  
small  handbag  and my pair of 
sandals were dropped on the boat 
when I was carried to get on board  
the Panama ship. I did  not dare to 
ask for a pair of shoes or sandals in 
the waiting time because I had told 
the Captain that I only begged for 
a small spot to stand  on the "land 
of life".

The  luggage  brought  with me 
to Pulau  Bidong  was just  my 
heart that was filled with gratitude 
to God, Buddhas and my saviours 
that  had  helped , protected and 
saved  me from  all dangers through 
all my life paths. That heart was 
also full of  nostalgia and love for 
my beloved  family  members  who 
were  still suffering  hardship and  
difficulties in  my country, and  was 
holding dreams for  brighter and 
fairer tomorrows.  Beside it  was  a 
soul  overloaded with  the dreadful  
memory  of  the journey to freedom  
and the sorrowful  memories of 
the years  and months  when  the  

thunderous  roaring sounds  of 
cannons  echoed  through the cities  
nightly  in my war-torn  homeland. 
It was a soul  that  was wrenched at 
my shattered family when the war 
ended in the situation of "country  
lost , home  gone" with pains  and 
agonies piled up and up.

Time silently  passes  by.  It has  
been  31 years  just like  a blink of 
an eye. I have  been through  so 
many  turns of life  like a lonely  
tiny  boat  in the flow of  water. 
Sometimes it passed by a dream-
like beautiful  stream, sometimes  
it entered a peaceful  river, and 
there were times  when it got into 
the middle of  a stormy sea. At any 
turn, never  could I  ever , even for a 
single moment, forget the  miracles 
that  saved my life during that 
eventful trip.

As the last words for this memoir 
written about  miracles, on behalf 
of 137 people  who escaped their 
deaths  in the ocean  in the evening 
of September 28,1984  -- and  have 
been to different destinations , how 
many of whom  have passed or 
still remain is unknown  -- I would 
like to send to Captain Brian O ' 
Connell   whose  whereabouts  is  
also unknown -  our deepest  and 
infinite gratitude for his rescue , a 
debt that can never be repaid.

My contact  with him was cut off  
when  my  last letter  sent to him in 
1988 was returned with   a note : " 
Moved to unknown address".

In  recent years , my grown up 
children  have  helped search on 
many websites, but to no avail.

My most earnest wish in the 
last years and  days of my  life is 
to be blessed  with the opportunity  
to express   my  boundless  and  
lifelong  gratitude  to the Captain , 
a humanitarian  whose  compassion  
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helped bring 137 people back to life  
from  the zone of  death .

Also, on behalf of 137 survivors,  
I would like to send to all the crew 
members of the Panama Ship our  
most  sincere  and  deepest gratitude 
for their enthusiactic  and kind-
hearted  help that day.

From the bottom of my heart , 
I woud like to send to Ms. Minh, 
Tuyet Nhien 's mother, and the 
helmsman  my boundless  gratitude 
for  having saved  me from the  
pirates miraculously when  giving 
a piece of black engine oil and 
passing  the toddler to me just in 
time within half  a second.  

And also, from the bottom  of 
my heart, I would like to send to my 
benefactor Nguyen Vinh Ton  my  
most special  and  infinite gratitude 
for having given me the opportunity 
to get on board  the fateful boat on 
September 23, 1984.  Nguyen Vinh 
Ton, you are forever an "Angel of 
clarity and nobility" in my  soul.

And  now, I would like to burn 
an incense with prayers for brother 
Nguyen Quoc Tru 's holy spirit 
with the deepest and most  heartfelf 
gratitude of a person who was  
fortunate and honoured to get  his 
help with the opportunity for that 
cross-border - escape.

And together with millions  of 
soldiers, civilians , government 
officials of The Republic of Vietnam, 
I would like to remember,  honour 
and  be grateful to the  heroes who 
sacrificed themselves  to defend  the 
freedom of  my homeland  in South 
Vietnam  -  among whom was the  
Red Beret hero Nguyen Quoc Tru,  a 
graduate from the Institute of Dalat 
National Military Academy,  and a 
former Captain of the Paratroops 
of the Republic  of Vietnam  - who 

participated  in the most fiery and  
hellish  battle in the Republic of 
Vietnam's  military history. It was 
the batttle of Doi  31(Hill  31), Lam 
Son 719, Ha Lao 1971, where the 
Red Beret hero Nguyen Van Duong  
had fallen and became a legend in an 
immortal song ," Anh Khong Chet 
Dau Anh"( "You Have Never Died") 
composed by Tran Thien Thanh , a 
famous  military songwriter back 
then.  In this  battle Captain Nguyen 
Quoc Tru  and  many other military 
officers  and soldiers were captured 
as prisoners of war and put in  many 
rigorous  prisons  in  North Vietnam 
until 1979.

One incense  is also burned  with 
prayers for my  beloved aunt  Hong 
Hoang Lan 's holy spirit with  my 
deepest  and boundless  gratitude 
for her tremendous  comfort and 
support  -   like  that of  my mother 
when my family was at its darkest 
and saddest  time.

She was the only member in  my 
mother's family who stayed back 
in Ha Noi  after 1954 because  she 
couldn't have the heart to leave her 
dear musical instruments behind  to 
join the family's immigration to the 
South.  As a cellist in the Ha Noi 
Symphony Orchestra, she was  able 
to get to Saigon  shortly after  April 
30, 1975 -  just in time to bid her 
final goodbye to my mother  with 
prayers for  her eternal  rest. She 
always encouraged  me and  helped 
search for the cross-border- escape 
connections.  She was the  one who 
made  a bridge  for me to embark 
on this horrific -  yet  miraculous  
journey.

And one incense is burned  with  
prayers for  the holy  spirits of 
Tuyet Nhien and all Vietnamese 
boat people  who have lain down 
in the bottom of the ocean on their  

journey to  freedom. May they  all 
rest in eternal peace in the sphere of 
infinity.

If it hadn't been for the miracles, 
137 people including  myself  would 
have had the  same destiny-  silently 
lain down in the bottom of the sea 
on September 28,1984, and the 
deadly incidents that continually 
happened  during the trip  woud 
have never been known.

Totonto, April 30, 2018.
 (The 43rd Anniversary of  The 

National  Day of  Mourning to 
millions of Vietnamese people 
overseas, and  to all  those 
Vietnamese  who long  for  freedom, 
democracy and  justice  for my 
homeland  - Viet nam )

Duyen Pham
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I became a military officer, got 
married, and had a decent life with 
our children. In 1975, I was forced 
to go to the “re-education camp” 
by the VC Communist who had 
just taken over South Viet Nam.

Our days and nights were full of 
insults and labours. My first camp 
was Đá Bạc in Cà Mau where we 
had to clear the wilds of U Minh. 
After two years of forced labour, 
we were flocked to Nam Thái Sơn 
in Rạch Giá. All our days were 
spent digging canals at the foot 
of Thất Sơn Mounts. All water 
sources of the region heavily 
contained alum that made the water 
crystal clear but the taste was sour.  
It was so poisonous that no plant or 
fish could survive.  Nothing except 
rats would drink of the water. We 
had to filter the water with fired 
wood ash to drink and kill rats for 
food. I submissively took all the 
suffering with the hope of reuniting 
with my family at the end of my 
re-education. What else could a 
warrior do without a weapon?

One day I was fetching water 
buckets with a pole on my shoulder, 
a big snake was moving on the path. 
I knew the species and it was not a 
venomous snake. If I could kill it, it 
would give me several full meals. 
Months of eating nothing but rats 
overcame my better judgement 
and I left my water buckets on the 
ground and quickly followed the 
snake's track. The snake was fast 
but I was hungry.  I darted after it 
as it slithered away.  After several 

Canadian psychologist. She pleaded 
with me to stay, saying:

"I like you very much, and I can't 
speak English well, please help me, 
don't send me to another doctor."

I counselled her, pushing back 
my tears. I couldn't tell her that the 
reason I was unable to treat her was 
due to my own incident of being 
badly raped by pirates. For years 
I was living with own fear and 
shame.  The pain I felt kept me from 
letting any one close to me. Being 
unable to treat myself, how could I 
help her?

Listening to my patient's struggles 
reopened up my own wounds.  This 
time, instead of burying my feelings, 
I sought help and with time, I can 
feel my pain beginning to heal.  I’m 
now working very hard and using 
my experience to help others with 
their own anguish.   I know there are 
many others that are still looking for 
their own answers.  My hope is that 
in my own way, I can help to guide 
them on the path to self-healing, 
freeing them from fear and shame, 
and the shackles of the past.

Unwanted 
Soul

My name is Trần Văn Tiến, 
born in Phát Diệm of 

North Vietnam. In 1954 my parents 
brought me to Saigon to escape the 
communists to the South.  Here, 

Treatment

Working as a psychologist 
takes its toll.  The high salary 

comes with a high price.  Listening 
to mental trauma every day may 
make you insane. The hardest thing, 
however, isn't listening but rather, 
attempting to discover the hidden 
truth of patients, sometimes against 
their will. When the hidden truth is 
unearthed, only then does treatment 
have its chance.

One of my patients is a Vietnamese 
refugee like myself. She is 
amiable but very quiet and heavily 
depressed. When I first saw her, she 
looked broken and disoriented. Her 
husband had left her, but to me, she 
wasn't troubled because of losing 
him. She looked down on him 
and was so independent after their 
separation. After weeks of careful 
probing, I found that her crisis was 
caused by her treatment at the hands 
of husband, rather than his absence.  
His actions echoed a much deeper 
incident of her rape during her 
escape from Vietnam. He ridiculed 
and insulted her for a past  beyond 
her control, while using her assault 
to justify his trips back to Vietnam 
for girls. My patient was deeply hurt 
as her past suffering resurfaced. She 
couldn't sleep well, and she even 
hid herself from others.

After finding the cause of her 
illness, I wanted to introduce her 
to my teacher an experienced 

3 very short stories for Black April 

Han Trinh
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and took my mother away.

Today, Michelle suggested that 
we go to Thailand. There was a sale 
on airplane tickets. She wanted to 
see the incredible Buddhist temples 
and the beautiful beaches and 
scenery.  A wave of dark images 
flooded my mind bringing back my 
images of Thailand , pirates instead 
of temples, tears instead of laughter 
and a great longing for my mother. 
I started to cry like when I was ten 
years old again.

 I look at Michelle and remember 
the love I had for my mother, I 
could never tell Michelle about 

tumbles, the snake was gone and I 
realized that I was lost. After a long 
while without seeing any guard, I 
decided to escape heading away 
from the camp. After several days 
escaping with hunger and thirst, 
I got a fever and suffered with 
dysentery. I laid dead on a canal 
bank.

 I was dead but my soul was 
unwanted, it was haunting 
around the canal. Anybody with 
benevolence, please come to 
the south of Thất Sơn Mounts 
and would find my bones by the 
biggest melaleuca tree which 
had its bottom divided into three 
roots. Please bring me home for 
an internment. My wife and our 
children all died at sea in their 
escape, I had no relatives left. 
Thank you.

The 
Nightmare
 

When I look at Michelle, 
I see the smile of my 

mother. It brings me back to a time 
before Michelle, before Canada.

I was born in Vietnam, a child 
with a sensitive and strong mind 
but feeble body. Because of the 
turn of events in my country, with 
the new communist regime, I no 
longer was a child. My father 
was imprisoned and my mother 
struggled to keep us alive and find 
a way to escape. When I was ten 
years old, my mother found a way. 
However, it turned quickly into 
a trip of blood and tears. While 
we were on the high seas, pirates 
killed the men, raped the women 

those horrible images from my past. 
They are only understood by the 
people who have had to live them. 
However, for her and my mother, I 
will love Michelle more than before. 
For the future, I am hoping she will 
help me help others who have lived 
through these nightmares.

Han Trinh
(translated by Nguyen 

Van Thong)
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Vietnamese Boat 
People Monument 

project

This project is a gift to the City of Mississauga and 
Canada.   It is  funded and built by the Vietnamese 

Boat People Memorial Association (VBPMA) on 
behalf of Vietnamese Canadians in the Greater 
Toronto Area, neighboring cities and elsewhere with 
the following  purposes:

•    To thank Canada & Canadians  and the United 
Nations High Commissioner for Refugees  that had 
protected and sheltered thousands of Vietnamese  
escaping Vietnamese communist after the fall of the
Republic of Vietnam (South Vietnam) in 1975

•    To memorialise half a million a Vietnamese  Boat 
People  and refugees  who  had died on their Journey 
to Freedom

•    To help generations of future Vietnamese 
Canadians  understand a historical episode of 
sacrifices,  sufferance ,  death … of their
ancestors  on their way to search for freedom

•    To contribute  Vietnamese  heritage to Canada, and 
to participate in Canada's Multiculturalism  from the 
Vietnamese Canadian community  in the GTA,
neighboring cities and elsewhere.

                      THANK YOU CANADA
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The above excerpt does not tell the whole story 
of Joseph’s blessed life. It does not recount why his 
brothers called him a “dreamer”, how God guided 
him during his captivity in Egypt and elevated him to 
a position of prominence and authority, what Joseph 
did to help the Jewish people afterward, and when and 
how he reunited with his beloved father and forgave his 
wayward brothers. 

 Father Michael's subsequent sermon on Joseph 
resonated with me. He related Joseph’s trials and 
tribulations with that of the most Reverend Bishop 
Sullivan, the late bishop of the Diocese of Richmond, 
VA. For over 30 years, he steadfastly and tirelessly built 
up dozens of local parishes and spiritually strengthened 
his many flocks of parishioners. Several generations of 
Catholics were inspired, guided, and enriched by his 
spiritual work. Yet, few people knew - as he did not 
mention - that his application for seminary was initially 
denied. At that time, admission requirements were more 
stringent than nowadays. Aspirants, of course, had to be 
spiritually and academically readied to get through the 
seminary but also had to be active members with good 
standings within the Catholic Church. Unfortunately, 
his parents were divorced, and the stigma adversely 
affected his application despite his outstanding 
qualifications. Undeterred by the rejection, he never 
lost faith in God’s calling and persevered. He left his 
home parish in Washington DC for another one in 
Richmond, applied again and was eventually accepted. 
The rest is history. God guided him through 20 years as 
a priest and 30 years as a bishop. The five decades of 
spiritual service touched countless Catholics and made 
the Diocese of Richmond a thriving community of 
faithful dedicated and committed to God’s teachings.        

 Father Michael wanted to make a distinct point in his 
sermon - Those who are called to walk in God’s chosen 
path are often met with hardships and adversities but 
are always undeterred and willing to press forward no 
matter what the obstacles. Their unrelenting faith in 
God inspired and sustained their dogged perseverance. 
So, Father Michael asked us – Are we willing to do the 
same? What is going on in our daily lives? Do we have 
any challenges in our lives that require God’s guidance? 
Are we listening to God? If so, are we accepting or 
resisting of his work?     

 Good heaven! Difficult questions to consider let 
alone answer. I bowed my head and thought whether I 

A Heartfelt 
Prayer of April

Nguyễn Văn Thông

 

It's the Lent as I attended a new church. The unfamiliar 
surroundings made me more attentive even though 

Lent was the time of prayers and repentance. It was 
a weekday, yet the Old Testament reading retold the 
remarkable story of Joseph. The following is a short 
excerpt: 

 Jacob loved Joseph more than his other 11 children 
because Joseph was born in his old age. He made 
Joseph a colorful tunic. Joseph's brothers became 
jealous of him.

When they went away tending their father's sheep at 
Sikem, Jacob sent Joseph to look for them. When they 
saw Joseph from afar, they conspired to kill him. They 
said to one another, "Hey, the dream boy is coming, 
let’s kill him, and say the beasts ate him. Let's see what 
his dreams will reveal then."

Ruben heard that and said: "Let's not kill him, but 
throw him into the dry well, and our hands will be 
cleaned and not bloodied." Ruben did not want to kill 
his youngest brother and sought a way to save him from 
the other brothers. When Joseph arrived, the brothers 
took Joseph's tunic off and threw him down into the 
dry well.

 While they were eating, a group of Ismaelite traders 
approached them. The traders were en route to Egypt 
with camels laden with precious trade goods. Judas 
said to his brothers: "What good will it be to kill our 
brother? It is better to sell him to the Ishmaelites and 
our hands will be cleaned and not bloodied." They all 
agreed, pulled Joseph out of the well, and sold him to 
the Ismaelite traders for twenty silver coins. (Gen 37: 
3-28)
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ever resisted God's call. It seemed like I didn't. There 
wasn't anything big in my life, all are small and regular, 
I took whatever happened to me. I was like a small tree 
in the spring garden when the winter and the snow 
ended, it grew buds, flowers and leaves. I grew the 
same way as other trees and plants around me did. I 
had nothing special. Looking around in the chapel, I 
saw all different faces and looks, most of them were 
old, having wrinkles like marks of life. What have they 
done and accomplished in society? I've learned some of 
them have done respectable jobs before their retirement. 
But they are not all or the majority. However, I know 
for certain that they are all good. They all are builders 
of this leading country of freedom of the world. At least 
they are workers paying taxes to build this orderly, 
comfortable and civilized society. And I am also one 
of them.

I felt so relieved because at least I am a contributor 
with my role like an ant in a colony building their 
anthill. Haven't we ever admired those little ants! Joe 
with his silver hair, thin figure, and always beaming 
with smiles is there at the organ playing the songs for 
the church congregation, even on weekdays. He makes 
everybody sing like a choir. It seems like it is Joe who 
turns the weekdays into holidays for those who come to 
the church every day. He is the ant that plays the music 
of a cicada.

My heart would probably be much more relieved if 
I am not a boat-people - an exiled from my homeland. 
Joseph was sold by his own brothers, but years later he 

became the top server to his second country and rescued 
his brothers and his old father from their famine. The 
Jews have a long history of sufferings and wonders. 
However, their thousand-year history is still a mystery 
revolving the most wonderful and disastrous things in 
the world. What does God want from them, what does 
he call them to do in this world?

Vietnam my homeland also has a history of several 
thousand years revolving around more disasters than 
wonders. My people today are scattered all over the 
world because of the disaster of communism but they 
are also making wonders. Many Vietnamese around the 
world made wonders in the field of military, politics, 
medicine, technology, education and more. Their 
successes are greatly admired and appreciated, but we 
also recognize the humble but steady contributions of 
many other Vietnamese.

Sadly besides those marvels, there are ugly things 
of my people that somebody was brave enough to put 
them into a long list which isn't less infamous as one of 
the people whom we hate the most. That infamous book 
was written by Mr. Ba Duong about his people. If there 
are so many individuals who make my people radiant, 
while we can't do anything big. We can learn the good 
small things in the world to build our Vietnamese face 
radiant. As God has prepared us through great events, 
why can't we do small things good? *** 

Nguyễn Văn Thông
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Carolyn Tran
Hometown: London, Ontario
Current position: Student in 
Medical Science and Piano 
at Western University

“This internship provided 
a unique experience in 
which I was able to meet 
parliamentarians and 
connect with my Vietnamese 
heritage. Having been 
raised in a small town, I did 
not have a chance to explore 
my background or make 
acquaintance with people 
who were so openly proud 
of their Vietnamese culture. 
Working on the Human 
Rights Report deepened 
my understanding of my 
family’s history through 
Vietnam”

Benjamin Ngo
Hometown: Vancouver, British 
Columbia
Current position: Student in 
English Literature and Political 
Science at the University of British 
Columbia

“I got involved in this internship 
because I wanted to learn more 
about my family and country’s 
history. I am happy that I was able 
to do all of that while at the same 
time moving forward from these 
issues of the past and tackling the 
challenges of today.”

Judy Dang
Hometown: Ottawa, Ontario
Current position: Student in 
Political Science at Carleton 
University

“Although I was born and raised in 
Canada, the wounds of the Vietnam 
War were still fresh throughout my 
childhood. They were embodied 
through every sacrifice that my 
mother had made as she built a 
new life in Canada. I am extremely 
grateful to work at Parliament Hill 
and fulfill the bright future that 
she had envisioned for my family. 
It has been incredibly meaningful 
experience and this project has 
allowed me to develop an even 
greater understanding of Vietnam’s 

Youth 
------

Thinking about 
Viet Nam

Internship - Senetor 
Hai Ngo’s Office
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Quang Tran
Hometown: Montreal, Quebec
Current position: Student in 3D 
animation and Image processing

Thương cho thân phận lưu vong 
của Ba Mẹ.
“Learning about the journey of 
Boat People and the hardship of 
Vietnamese refugees amplified the 
visceral connection I share with 
my parents. In this way, I am truly 
proud of our team of interns for 
having entirely conceived the 2018-
19 Human Rights Report. It is the 
culmination of our extensive work 
and shared effort to bring to life a 
lasting insight on the dire situation 
of Vietnam.”

Dessa Nguyen

Hometown: Calgary, Alberta
Current Position: Articling student 
at Dentons Canada LLP

“There is something uniquely 
special and bonding as secondary 
generation Vietnamese diaspora 
– where, although we come from 
different walks of life, we share a 
rich heritage as well as optimistic 
visions for Vietnamese at home and 
abroad.”

 

Thuy-Dan Dang
Intern Year: 2015
Hometown: Kingston, Ontario
Current Position: Law Student at 
University of Ottawa

“My internship with Senator Thanh 
Hai Ngo’s office was exceptional. 
As a law student, it was important 
to me that I spend my summer 
after first year learning about how 
our government works, from the 
legislative process, to Senate and 
House of Commons committee 
meetings. Senator Ngo’s internship 
offered me all of this and much 
more. I would definitely recommend 
this internship to other students, 
especially those who are interested 
in Canadian law and/or politics!
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Born from 
tragedy  

Reflecting on 
Vietnam’s Black 

April
 

TERRY NGUYEN

I, like many other first-generation Vietnamese 
Americans, am a child born from the aftermath of 

war. We are the healing remnants of our parents’ and 
our grandparents’ broken identities and war-torn pasts. 
We grow up at the intersection of two vibrant cultures: 
the ubiquitous American culture in our schools and 
communities contrasted with the ethnic practices and 
traditions we cultivate within our homes.

It’s the middle of April — a significant month for the 
Vietnamese people. We call it Black April because the 
color black symbolizes the pain, suffering and defeat 
of Vietnamese refugees, as they fled their nation in 
Saigon’s historic fall to communism on April 30, 1975. 
I remember acknowledging the significance of this 
month while reading The Sympathizer, a Pulitzer Prize-
winning book on the Vietnam War written by USC 
professor Viet Thanh Nguyen: “[April] was a month 
that meant everything to all the people in our small part 
of the world and nothing to most people in the rest of 
the world.”

April and the Fall of Saigon are historic dates; however, 
they are only commemorated by those who hold roots 
from this “small part of the world,” even if millions 
of Vietnamese people are now scattered globally, with 
thousands living in cultural centers worldwide. The 
fact that such a momentous war, one that shook both 
Vietnam and America decades ago, was taught with 
brevity and lack of depth in school surprised me.

My father’s lonesome refugee experience remained 
ingrained in my mind as I grew up. He was a proud 
survivor of a journey that killed many; he told stories 
of suffering, self-sacrifice and willful determination for 
a better life in an idealized nation of tall men and tall 
buildings.

My mother, however, flew over to the United States 
with her

entire family under a sponsor. She doesn’t speak of 
the war often —  or about her past at all, in fact. This 
dichotomy strikes me every time I think of my parents’ 
past and of the war that displaced them.

Although I was well-versed about the war from my 
father’s experiences, the first time I learned about the 
Vietnam War in school was during my junior year in 
an AP U.S. History class. It was a small chapter within 
Lyndon B. Johnson’s presidency: a mere five pages in 
a thick 500-page book. Yet, that was enough for me 
to recognize that my present identity was a result of 
a history so detailed and complex, a history I did not 
necessarily agree with in regards to U.S. interventionist 
policy.

I realized my identity, alongside the identities of 
thousands of other Vietnamese Americans of my 
generation, holds the history of so much bloodshed, 
suffering, pain and destruction. It’s a difficult concept 
to grasp, especially in a commemorative month like 
April when the current events on the world stage draw 
parallels to what happened in Vietnam decades ago.

My parents were refugees. Today, the stigma 
against refugees or immigrants seeking refuge in the 
United States remains, and I realize most of these 
stigmas are formed through the lack of education and 
representation of non-European immigrants in history 
books. I sympathize with the refugee experience and 
understand the depth of their stories because I am the 
result of this history. It’s hard to sympathize if one is 
oblivious to it all.

I’m writing this column in commemoration of Black 
April — something I had never done before back 
home. When I used to live near Little Saigon in Orange 
County, I thought the observation ceremonies and 
marches were excessive, but now, as I study at a school 
where I constantly get asked if I’m Filipino or Pacific 
Islander, I want to do the month and its consequent 
events some justice. April is a sad month, a cruel one 
for the survivors of the war. But without it, I wouldn’t 
be here, as an American or even born at all.

Terry Nguyen 
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Remembering 
South Vietnam: 
A Tribute to The 

Republic

******
Ian Pham

This is just a brief tribute to the former Republic 
of Vietnam and all the brave men and women 

who fought so bravely to protect the country. We all 
know very well the story of its tragic fall, but we also 
know very well what a great nation it was.

This year, to commemorate the day that Saigon 
fell to the communists, I want to remind everyone 
of the greatness of South Vietnam. By recognizing 
the actions, ideals, and achievements of the Southern 
Republic, I aim to demonstrate to us all why April 30 is 
such a sad day for any Vietnamese who loves freedom.

Every year since 1975, April 30 marks the fall of 
a proud, vibrant, and prosperous Republic, one that 
flourished culturally and economically, and carried 
itself with courage, pride and dignity. Moreover, this 
day marks the fall of a democracy, a young democracy, 
but a true democracy nonetheless.

South Vietnam was a nation that nurtured its young. 
It was a nation that had a deep love for education, 
invested heavily in education, and went to great lengths 
to ensure their citizens the access to this education. 
In only two decades of its existence, South Vietnam 
successfully expanded its educational programs 
by leaps and bounds, growing exponentially at the 
elementary, secondary, and university levels. To put 
neatly, South Vietnam was a nation of smart people, 
with endless potential for advancement and growth.

In terms of economy, South Vietnam was highly 
competitive, a leader in the Southeast Asia region, 
and a contender in Asia as a whole. Starting from 
its humble beginnings as a postcolonial state, South 
Vietnam showed rapid growth immediately after its 

birth as an independent nation. Over the course of 
its lifetime, up until its fall in 1975, South Vietnam 
prospered economically, excelling in agriculture, 
heavy industry, and trade. Due to its success, its capital 
city Saigon garnered huge respect from the world, and 
earned itself the famous title of “Pearl of the Orient.”

When speaking of democracy in South Vietnam, 
there is no doubt that the Southern Republic was a true 
liberal democracy. Secret ballot elections, universal 
suffrage, multiple political parties, freedom of speech, 
expression, and association, and checks and balances 
between its executive, legislative, and judicial branches 
of government, South Vietnam met all of these criteria. 
In all, South Vietnam was a free country, one that 
championed the rights of its people, adhered to the rule 
of law, and kept its people safe.

Lastly, I would just like to recognize South Vietnam 
as a brave and noble nation that fought with every 
ounce of its strength to defend its people, from domestic 
terrorism by the National Liberation Front, the all too 
familiar invasions from North Vietnam, as well as 
an abrupt naval invasion by the People’s Republic of 
China.
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In all of these cases, South 
Vietnam responded, and with 
whatever resources it had, the 
Southern Republic fought. This 
was the nation that captured many 
VC terrorists, even converting 
many of them to forsake their 
communist allegiances and come 
over to the Republic. Moreover, 
this was the nation that kept the 
North at bay for 20 years, and, 
statistically speaking, eviscerated 
the communist forces in the 
majority of engagements on the 
battlefield.

Finally, South Vietnam was the 
nation to open fire on the Chinese 
when the latter sent their warships 
into Hoang Sa (Paracel) in 1974, 
thinking that they can push the 
Southern Republic around. With 
all that has been shown, it simply 
needs to be understood here that 
South Vietnam was a nation that 
stood tall and fought hard. It was 
a proud nation, a brave nation, and 
an honorable nation that kept its 
people safe.

The loss of this Republic on 
April 30, 1975 is more than just a page in history. It is 
a tragedy, marking the day that every freedom-loving 
Vietnamese person lost their home.

The sadness brought about from the loss of the 
Republic of Vietnam stems from the greatness of 
its legacy. Because of its ideals, and because of its 
bravery, the memory of South Vietnam continues to 
resonate in the hearts and minds of every freedom-
loving Vietnamese person across the world, even inside 
Vietnam today.

South Vietnam has become a symbol of what it 
means to be truly Vietnamese in the modern era: smart, 
hardworking, brave, loyal, and living with integrity. 
These are the things that the Republic of Vietnam stood 
for, and these are the type of people who hail from 
its origins and carry on its legacy. The yellow flag of 
freedom represents our roots as people of a proud and 
honorable nation, and reminds us of our undying love 

for independence and democracy.

In all of this, we cannot forget our veterans. The 
troops that sacrificed themselves, paying the ultimate 
price both physically and mentally to defend the ideals 
of the Republic and keep the people safe, their sacrifice 
must never be forgotten.

To the soldiers of South Vietnam, the soldiers of the 
United States, and soldiers of the allied nations who 
gave their lives to defend freedom in Vietnam, we 
thank you, for everything.

This is a tribute to the nation of South Vietnam, and 
all the brave men and women who fought to defend the 
country and its ideals. This is for you.

Thank you.
Ian Pham
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      I HAVE CRIED
I began to cry on coming into this world here,

When life received me, anyhow for joy or for fear;
And thenceforth a small shape, this, has through skips

Grown up out of Mom’s sweet milk and scented lips.
 

I wept witnessing my Mom so poor and miserable
While my Dad was doing his soldier’s duty venerable.

Her sense of sacrifice she kept her heart warm to arouse,
Bringing up their kids and also catering to her spouse.

I then had to moan when my Mom passed away
As the enemy came to hamlets destroy and people slay,

The insensible bullets and shells to human bodies sever:
How she writhed in agony to part from us for ever.

I also sobbed that night, defeated by the hostile drive,
Of the broken April thirtieth, nineteen seventy five.
The frail boats crossed the windy and wavy ocean

To carry those souls with resentment-filled emotion.

I again mourned for my brother who deceased
In the Central Region’s prison, ill-treated like a beast; 

Over ten odd years his belief had become perpetuation, 
Thus had not been shaken by the adverse situation.

I have lamented seeing our homeland distressed,
Each place-name a majestic feat – They are so blessed.

Thru many generations our ancestors’ proud display
Now remains, alas! if not decline, mere decay!

have bewailed all my adrift life – For them, for you,
I have cried for my compatriots and for myself too.
Deaths and grief aim at our people’s heart to rend,

In this poor plight I might continue to cry without end.

DƯ THỊ DIỄM BUỒN                  
Translation by THANH-THANH

Quote:
I believe our flag is more than just cloth 
and ink. It is a universally recognized 
symbol that stands for liberty, and 
freedom. It is the history of our nation, and 
it's marked by the blood of those who died 
defending it.
John Thune

Patriotism is the secret resource of a 
successful society.
Michael Ignatieff
Loyalty to the country always. Loyalty to 
the government when it deserves it.
Mark Twain 

He who wishes to serve his country must 
have not only the power to think, but the 
will to act.
Plato 

Ask not what your country can do for you, 
ask what you can do for your country

The patriot’s blood is the seed of 
Freedom’s tree.
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Alice Nguyễn năm nay 27 tuổi, 
theo gia đình đến Mỹ năm 

1987 khi mới một tuổi. Em cho biết 
có học một năm tiếng Việt tại trung 
học Westminster. Alice tốt nghiệp 
cử nhân đại học UCI về môn Nhân 
Chủng Học và Lịch Sử. Gia đình 
chỉ có hai chị em và cha là một 
cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam 
Cộng Hòa. Bài viết của em đã được 
đọc trong buổi Lễ Tưởng Niệm hôm 
Thứ Bảy 28 Tháng Tư tại Tượng 
Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ làm nhiều 
người xúc động và vỗ tay nhiều lần. 
Em nói: “Nhờ tìm hiểu về lịch sử, 
mình hãnh diện là người Việt Nam 
hơn, mình biết đến sự hy sinh của 
các bậc cha chú, mình thấy biết ơn 
các chiến sĩ và cha mẹ nhiều hơn, 
mình thấy thương quê hương nhiều 
hơn.”

Những 
nỗi đau và 

những niềm 
hy vọng

 

Alice Nguyễn
 

Có một câu nói “Tương tự như 
tình yêu, chiến tranh dễ bắt 

đầu, khó kết thúc, và không thể nào 
quên.” Sau ngày 30/04/1975 Ba tôi 
đã trải qua nhiều năm trong trại tù 
cải tạo. Khi về Ba vượt biên, lúc 
tôi còn trong bụng Mẹ. Ðược một 
tuổi, Mẹ bồng tôi đi vượt biên. Ðến 
Mỹ đoàn tụ với Ba không bao lâu 
thì Ba lại trở về Việt Nam hoạt động 
đấu tranh, và bị vào tù thêm một lần 
nữa. Lúc đó tôi mới sáu tuổi, không 
hiểu những chuyện gì đang xảy ra. 
Cho đến khi tôi mười bốn, Ba mới 

được thả về Mỹ. Lớn lên, tuy Ba có 
giải thích, nhưng tôi vần cần phải tự 
đào bới quá khứ để tìm hiểu về Việt 
Nam và nguồn gốc của mình, trong 
hy vọng có thể trả lời được câu hỏi 
vì sao Ba lại muốn đấu tranh cho 
một cuộc chiến tranh đã chấm dứt 
từ lâu.

Khi hai mươi mốt tuổi, tôi đã có 
cơ hội một lần về Việt Nam để khám 
phá ra một quê hương, nơi tôi được 
sinh ra mà không được lớn lên. Dù 
đã nghe và thấy qua phim ảnh, sách 
báo về Việt Nam nhiều, nhưng đến 
khi thật sự đặt chân trên đất nước 
Việt Nam tôi mới cảm thấy thật đau 
lòng với những gì mình nhìn thấy. 
Sao đất nước của mình có thể có 
những cảnh như những bác phải 
đạp xe cực khổ chỉ để được vài 
ba ngàn đồng, tương đương một 
quarter; những người già và em bé 
phải đi xin ăn; và những con đường 
lồi lõm, những căn nhà dột nát trên 
suốt đường đi đến quê Mẹ, một 
quận huyện xa của tỉnh Rạch Giá. 

Nghèo giàu là điều tương đối rủi 
may, nhưng điều đáng nói là khi làm 
quen thăm hỏi, tôi mới biết được họ 
chịu một cái nghèo không lối thoát. 
Một chuyện khác thật khó hiểu, vì 
sao một người giáo sư trẻ dạy Anh 
ngữ tôi gặp ở một đại học, khi chia 
sẻ với tôi về những sự việc diễn ra 
ở Việt Nam, đã ngần ngại nói đến 
những vấn đề gọi là “nhạy cảm” đối 
với nhà nước cộng sản Việt Nam. 
Có thể vì mình đã quen sống trong 
sự đầy đủ, no ấm, và tự do ở nước 
Mỹ mà làm mình khó có thể hiểu 
được những gì đang xảy ra ở Việt 
Nam.

Mình càng đi tìm hiểu thì càng có 
thêm những câu hỏi cần trả lời. Tôi 
có đi với giáo sư dến một viện bảo 
tàng lịch sử, nơi đó triển lãm những 
hình ảnh của một chiến tranh ghi là 

“Chiến Tranh Chống Mỹ,” và ngày 
30 tháng tư mà mình goi là ngày 
quốc hận hoặc là ngày mất nước thì 
được gọi ở trong nước là ngày Giải 
Phóng Miền Nam. Nếu thật sự là 
ngày giải phóng Miền Nam thì tại 
sao bao nhiêu người phải bỏ nước 
ra đi? 

Nếu thật sự là ngày giải phóng 
miên Nam thì tại sao những người 
Việt Nam phải bị đi tù cải tạo? Nếu 
thật sự ngày giải phóng miền Nam 
vĩ đại như những gì được ghi cùng 
với những hình ảnh, thì tại sao hằng 
ngàn người vẫn tiếp tục chết trong 
tù và trên biển cả sau khi chiến 
tranh đã chấm dứt? Như vậy, ngày 
30 tháng tư không phải là ngày giải 
phóng đất nước mà là ngày đau 
thương nhất của Việt Nam, và sự 
đau thương này vẫn còn đang diễn 
ra ở đất nước mình. Và những cảnh 
chứng kiến được ở Việt Nam là hậu 
quả dưới quyền cai trị của một chế 
độ cộng sản độc tài.

Sau khi về Việt Nam tôi mới hiểu 
được đất nước của mình hơn, và 
mình cảm thấy yêu Ba Mẹ mình 
hơn, yêu những Chú Bác Lính đã hy 
sinh cho thế hệ của mình hơn, yêu 
những người Việt Nam hơn, và yêu 
quê hương đất nước của mình hơn. 
Thế hệ của tôi có thể chỉ hình dung 
được và hiểu được một chút về 
chiến tranh Việt Nam thôi. Nhưng 
những gì cha ông mình đã hy sinh 
trong cuộc chiến này không hề bị 
quên mất. Ngày nay, những người 
tuổi trẻ vẫn tiếp tục tranh đấu cho 
những gì cha ông đã tranh đấu hơn 
40 năm về trước. Vậy, chiến tranh 
Việt Nam có thực sự chấm dứt hay 
chưa?

Một chiến tranh với khói súng có 
thể chấm dứt, nhưng một cuộc chiến 
khác cho lý tưởng ấy vẫn tồn tại. Và 
càng ngày càng mạnh khi những thế 
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hệ mới khắp nơi, trong nước và trên 
thế giới, cùng nắm tay nhau đứng 
lên tiếp nối. Mình không thể vô 
cảm, ngồi một bên để nhìn những 
người bạn, những người cùng dân 
tộc của mình đang sống trong khó 
khăn và đau thương dưới một chế 
độ vẫn chưa có tự do dân chủ và 
nhân quyền thật sự. Tôi muốn làm 
điều gì đó để được thấy một ngày 
tươi sáng, thật sự hòa binh, và no 
ấm cho toàn dân đất nước Việt Nam 
của mình.

Alice Nguyễn 

Black April 
The Fall of Saigon

 April 30, 1975
A date recognized by many in the Vietnamese community of when the 

North Vietnamese communist regime took over all of Vietnam, bringing 
the end of the South Vietnamese government. Many fled Vietnam, where 
numbers ranged from two to four million people escaping the war by 
different means and seeking refuge in various other countries across the 
globe. The term “Boat People” describes the hundreds of thousands of 
Vietnamese, Cambodian, and Laotian refugees who traveled to other 
countries by boat; however, many did not survive the journey.

Between the years of 1978 and 2013, approximately 588,000 
Vietnamese refugees were admitted into the United States, becoming the 
largest group to be admitted to the United States as refugees. Stepping 
foot on new land with very little to their name, the first wave of refugees 
started their new lives despite many struggles and hardships, while also 
never forgetting the past that brought them to where they are now. 

Many of us in the community know someone with a story or experienced 
the effects of the diaspora firsthand. The refugee’s journey rings well 
within our community, shaping our experiences and outlook in life. 
Reach out to your parents, grandparents, uncles and aunts and learn their 
history, their struggles, and absorb what is said to shape how you carry 
yourself on in the community and in the world. We will never forget the 
past, but we will use it to carve out the path for the future. Today, we 
stand with our heads held high to highlight our accomplishments and 
advancements to show that wherever we must go, we will plant a seed 
and grow to extraordinary heights.
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