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Lá Thư của Chủ tịch 
Liên Hội Người Việt Canada

Ngày 30 tháng 4 năm nay đánh dấu 47 năm ngày tất cả đất nước chúng ta 
rơi vào tay Đảng Cộng Sản Việt Nam, và 47 năm người dân Việt Nam phải 

sống dưới một chế độ độc đảng phản dân chủ và phục tùng ngoại bang Trung 
Quốc. Ngày cuối tháng 4 này còn nhắc lại làn sóng tị nạn chính trị chưa từng 
có trong lịch sử Việt Nam mà một trong những di sản là cộng đồng người Việt 
tại Canada. Đây là di sản từ nhiều thập niên nay đồng nghĩa với sức sống và sự 
thành công trong hội nhập. Môi trường xã hội và văn hóa đặc biệt tôn trọng đa 
văn hóa của đất nước Canada cũng đã giúp cộng đồng chúng ta giữ gìn và phát 
huy những gía trị truyền thống cùng lúc hấp thụ ảnh hưởng Tây Phương của một 
trong những đất nước phát triển nhất trên thế giới.

Liên Hội Người Việt Canada đã hình thành và trưởng thành trong môi trường 
tiến trình hội nhập của cộng đồng người Việt tại Canada, và được trao vai trò là 
đại diện cho tập thể người Việt không cộng sản tại Canada. Trong giai đoạn đầu 
của nhiệm kỳ 2021-23, Ban Chấp Hành được bầu vào cuối tháng 9 năm 2021 đã 

tiếp tục khuôn khổ sinh hoạt như trước mặc dù đại dịch Covid-19 vẫn gây khó khăn.

Hai sinh hoạt đáng kể trong mấy tháng vừa qua là hội thảo Ngày Quốc Tế Nhân Quyền vào tháng 12 năm 
2021 và chương trình Tết Nhâm Dần cuối tháng Giêng năm 2022, cả hai sinh hoạt đều phải thực hiện trên 
internet. Trong buổi hội thảo Ngày Quốc Tế Nhân Quyền, Liên Hội Người Việt đã mời được những nhà tham 
luận có uy tín tầm vóc quốc tế và từng trải trong lãnh vực nhân quyền như tiến sỹ Nguyễn Bá Tùng, trưởng 
ban điều hành Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, luật sư Nguyển Văn Đài của Hội Anh Em Dân Chủ, và luật 
gia Trịnh Hữu Long, của tổ chức phi lợi nhuận Sáng kiến Pháp lý Việt Nam (Legal Initiatives for Vietnam - 
LIV).  

Trong chương trình đón Xuân với chủ đề “Xuân Bình An”, Liên Hội Người Việt Canada đã thành công trong 
việc quy tụ nhiều tài năng văn nghệ cộng đồng từ Đông sang Tây để đem lại cho đồng hương khắp nơi tại 
Canada chút niềm vui ngày Tết cũng như những âm điệu và màu sắc quê hương Việt Nam, trong khi mùa đông 
vốn buốt giá thêm phần thử thách vì đại dịch kéo dài. Chương trình đón Xuân còn được hân hạnh nhận lời 
chúc Tết của đại diện Hội Đồng Liên Tôn tại Việt Nam từ Hòa Thượng Thích Không Tánh và Linh Mục Tadeo 
Nguyễn Văn Lý.

Bước sang tháng 4, với tình hình y tế có vẻ được giải tỏa, Liên Hội Người Việt hiện đang chuẩn bị tổ chức Lễ 
Chào Cờ trước Quốc Hội Liên Bang tại Ottawa, như được tổ chức hàng năm để đánh dấu Ngày Hành Trình 
Đi Tìm Tự Do được Canada ban hành từ năm 2015 do sự vận động của Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải. Cũng 
nhân dịp tháng 4, Liên Hội Người Việt sẽ phát hành Đặc San 30-4 mà quý vị đang xem trên màn hình, với chủ 
đề Chính Nghĩa Cờ Vàng, để tái khẳng định và nhắc nhở cho những thế hệ đi sau vì sao cuộc tranh đấu cho 
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một Việt Nam dân chủ, nhân bản, và toàn vẹn chủ quyền phải tiếp tục.

Tôi xin ngỏ lời thành thật cám ơn quý đồng hương, thân hữu và hội đoàn đã luôn hỗ trợ và sát cánh với Liên 
Hội Người Việt Canada. Rất mong sẽ có nhiều cơ hội hơn để tiếp xúc và trao đổi với quý vị.

Trương Minh Trí

A word from the President
of The Vietnamese Canadian Federation

April 30th, 2022 marks the 47th year since the fall of Saigon and the communist takeover of the whole of 
Vietnam in 1975. Since then, the day is also linked to a large-scale exodus of political refugees as well as 
the settlement of many Vietnamese in Canada. The Vietnamese Canadian Federation (VCF) was founded 
to represent this refugee community, which has now grown into a well-integrated component of Canada’s 
multicultural society.

In the last several months, the new Executive Committee of the VCF was able to carry out only a limited 
number of activities due to the ongoing Covid-19 pandemic. Nonetheless these were of notable significance. 
On December 10th, 2021, the VCF organized an online human rights conference to discuss the current situation 
in Vietnam. The conference featured several internationally recognized Vietnamese activists. In late January 
2022, in keeping with traditions, the VCF organized an online New Year celebration where it was able to 
showcase the community’s rich homegrown talent from across Canada.

This April 30th, with Covid restrictions being lifted, the VCF is planning to hold a ceremony on Parliament 
Hill to honour the Vietnamese Heritage Flag and to mark Journey to Freedom Day. At the same time, this 
Special Edition E-Book is also being put together, with contributions from across Canada, to speak to the cause 
which the yellow flag with three red stripes represents. The aim of the Special Edition is to convey to readers 
the continuity between Vietnamese Canadian identity and the ongoing struggle for democracy, human rights 
and sovereignty for Vietnam.

I wish to take this opportunity to say a warm “thank you” to all friends and supporters for their commitment to 
the VCF, and look forward to more fruitful and inspiring collaboration.

Minhtri Truong
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Cơ Cấu Tổ Chức 
Liên Hội Người Việt Canada 

Nhiệm Kỳ 2021 - 2023

Ban Chấp Hành:
- Chủ tịch Ban Chấp Hành: Tiến sĩ Trương Minh Trí
- Phó chủ tịch Ngoại vụ: Luật Sư Vũ Đức Khanh
- Thủ quỹ: Cô Hà Thị Diễm
- Thư ký: Ông Lê Hoàng Châu

Ban Kiểm Soát:
- Ông Trần Văn Nhã (Montreal)
- Bác sĩ Trần Lê Hồng Phúc (Ottawa)
- Ông Trần Trân (Edmonton)

Ban Cố Vấn:
- Bác sĩ Đào Bá Ngọc (Montreal)
- Ông Trần Văn Đông (Saskatoon)

Chủ tịch đoàn:
- Nha sĩ Nguyễn Ngọc Nga - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Liên Hội (Montreal)
- Ông Bùi Văn Hai - Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Liên Hội (Calgary)
- Ông Nguyễn Thái Trung (Saskatoon)
- Ông Mai Huy Khôi ̣(Sherbrooke)
- Bà Nguyễn Danh Lam (Ottawa)
- Bà Nguyễn Thị Thúy (Toronto)
- Ông Nguyễn Bá Lực (Windsor)
- Ông Nguyễn Huy (Edmonton)
- Ông Trương Thoại Lân (Halifax)

Các Uỷ Viên:
- Uỷ Viên Nội Vụ:  Ông Lê Hoàng Châu (Montreal)
- Uỷ Viên Truyền Thông:  Ông Anthony Chim (Calgary)
- Uỷ Viên Xã Hội:  Bà Đặng Thị Danh (Montreal)
- Uỷ Viên Văn Hóa:  Bà Nguyễn Ngọc Duy Hân (Toronto)
- Uỷ Viên Phát triển Cộng đồng: Ông Lê Phan Lương (Ottawa)

Các Hội Thành Viên:
Calgary – Edmonton – Halifax - Manitoba – Montreal – Ottawa – Saskatoon – Sherbrooke 
Toronto – Vancouver – Windsor
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Organizational Structure  
of the Vietnamese Canadian Federation 

(2021 - 2023)

Executive Committee:
- President of the Executive Committee: Mr. Trương Minh Trí 
- Vice-President for External Affairs: Mr.  Vũ Đức Khanh 
- Treasurer: Ms. Hà Thị Diễm
- Secretary: Mr. Lê Hoàng Châu

Compliance Committee:
- Mr. Trần Văn Nhã (Montreal)
- Dr. Trần Lê Hồng Phúc (Ottawa)
- Mr. Trần Trân (Edmonton)

Advisory Committee:
- Dr. Đào Bá Ngọc (Montreal)
- Mr. Trần Văn Đông (Saskatoon)

Board of Directors
- Dr. Nguyễn Ngọc Nga - Chair of the Board of Directors (Montreal)
- Mr. Bùi Văn Hai - Vice-Chair of the Board of Directors (Calgary)
- Mr. Nguyễn Thái Trung - (Saskatoon)
- Mr. Mai Huy Khôi ̣(Sherbrooke)
- Ms. Nguyễn Danh Lam (Ottawa)
- Ms. Nguyễn Thị Thúy (Toronto)
- Mr. Nguyễn Bá Lực (Windsor)
- Mr. Nguyễn Huy (Edmonton)
- Mr. Trương Thoại Lân (Halifax)

Commissioners:
- Internal Affairs:  Mr. Lê Hoàng Châu (Montreal)
- Communications:  Mr. Anthony Chim (Calgary)
- Social Affairs:  Mrs. Đặng Thị Danh  (Montréal)
- Cultural Affairs:  Mrs. Nguyễn Ngọc Duy Hân (Toronto)
- Community Development: Mr. Lê Phan Lương (Ottawa)

Member Associations:

Calgary – Edmonton – Halifax – Manitoba – Montreal – Ottawa – Saskatoon – Sherbrooke 
Toronto – Vancouver – Windsor



 8 Liên Hội Người Việt Canada

Sau 1975,  hàng triệu người đã 
liều mình tìm cách vượt biển, 

vượt biên để tìm tự do. Rất nhiều 
người đã bị giết, tù đày, bị hải tặc, 
bị nhấn chìm trong lòng đại dương 
hay bỏ xác trong rừng sâu núi thẳm. 
Điều nầy đã làm rung động trái 
tim nhân hậu của các nước tự do 
trên thế giới như Hoa Kỳ, Canada, 
Úc, Pháp... Họ đã mở rộng vòng 
tay để đón nhận người Việt tỵ nạn 
đến định cư tại đất nước của họ, 
tạo nền tảng cội rễ cho cộng đồng 
người Việt ở khắp nơi tiếp nối tinh 
thần yêu chuộng Tự do, Dân Chủ 
và Nhân quyền. 

 Cộng đồng người Việt sau này 
ngày càng đông hơn với làn sóng 
di dân mới, nhưng dù định cư bằng 
con đường nào thì cũng chung sự 
yêu chuộng và tôn trọng các giá trị 
cao đẹp của Canada là tinh thần vì 
Dân Chủ, Tự Do và Nhân quyền.

Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đã hiện 
diện khắp nơi qua những sự kiện 
quan trọng ở Hoa Kỳ, Canada, 
Pháp, Úc, Đức... có thể nói là khắp 
nơi trên thế giới. Lịch sử lá cờ này 
mang nhiều ý nghĩa, giá trị sâu sắc 

của người dân Việt và đóng góp bàn 
tay cho Thế giới Tự Do.

Nhiều tiểu bang, tỉnh bang hay 
thành phố của nhiều nước đã chánh 
thức công nhận Lá Cờ Vàng Ba Sọc 
Đỏ là biểu tượng của cộng đồng 
Người Việt, lá Cờ Di Sản và Tự Do 
- The Heritage and Freedom Flag of 
the Vietnamese Community.  Song 
song với các cơ quan hành chánh 
của các cấp chính quyền nhiều nơi 
trên thế giới, lá cờ Di Sản và Tự Do 
này đã tung bay tại các tượng đài, 
bia tưởng niệm, trong các sinh hoạt 
của cộng đồng người Việt như lễ 
kỷ niệm, hội chợ Tết, các buỗi diễn 
hành trong ngày lễ lớn của các quốc 
gia như diễn hành Chiến Sĩ Trận 
Vong, diễn hành Văn hóa Quốc tế, 
lễ Oktoberfest, lễ kỷ niệm 150 năm 
Canada, trong các sinh hoạt trường 
học, văn hóa...

  Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ cũng là 
niềm hãnh diện, làm nâng cao khí 
thế đấu tranh, nhất là trong các cuộc 
biểu tình phản đối cộng sản Việt 
Nam vi phạm nhân quyền, tự do, 
dân chủ, bán nước cho Tàu cộng và 
song hành với các cộng đồng khác 
như phản đối Trung cộng đàn áp 

nhân quyền của người dân Hong 
kong v..v. 

Nhìn lá Cờ Vàng, chúng ta tưởng 
nhớ đến công ơn của tiền nhân, nhớ 
đến bao người đã hy sinh bỏ mình 
trong cuộc chiến chống cộng sản 
độc tài đảng trị. Việc vinh danh Cờ 
Vàng thể hiện tinh thần bất khuất, 
yêu chuộng tự do, dân chủ và tôn 
trọng nhân quyền của dân tộc Việt.

 Vì tiền đồ của các nước của thế 
giới Tự Do, vì Tự Do Dân Chủ là 
quyền rất thiêng liêng và khát vọng 
cho mỗi con người, cho tương lai 
của một Việt Nam không thể chế 
cộng sản. Lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ sẽ 
được hậu duệ Việt Nam tiếp tục trân 
quí như một di sản truyền thống của 
dân tộc.

Riêng tại Canada, lá Cờ Vàng 
cũng được chính thức công nhận ở 
nhiều địa phương, cùng song hành 
giữ gìn các giá trị cao đẹp của đất 
nước Canada qua các tuyên bố, 
nghị quyết, hình thức biểu dương 
khác nhau, như hàng năm có Lễ 
Thượng Kỳ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ - lá 
cờ Di Sản và Tự Do - được tổ chức 
với nhiều vị đại diện chính quyền 
tham dự, như tại quốc hội Canada-
Ottawa, tỉnh bang Ontario, tỉnh 
bang Alberta, tỉnh bang BC, thành 
phố Toronto, Montreal....

Quốc hội Canada đã thông qua 
dự luật về ngày “Hành Trình Tự 
Do”(Journey to Freedom Act), được 
sự chấp thuận và chính thức trở 
thành Điều Luật vào năm 2015 để 
vinh danh cộng đồng người Việt tỵ 
nạn và tưởng niệm những người đã 
bỏ mình trên đường vượt biên tìm 
Tự Do, cũng như công nhận đó là 
một trong những ngày lễ của quốc 
gia Canada – National Day, cũng là 
ngày cộng đồng người Việt tưởng 
niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4, 
1975.

Cộng đồng người 
Việt tại Canada và

 Lá Cờ Vàng Ba 
Sọc Đỏ
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Hiện nay tại thủ đô Ottawa, Canada đang có công 
trình rất lớn xây dựng đài tưởng niệm các nạn nhân 
của cộng sản - Tribute to Liberty. Tại các địa phương 
khác cũng như nhiều nơi trên thế giới đã có các đài 
tưởng niệm người Việt phải bỏ mình trên đường 
tìm Tự Do, cũng như để cảm ơn Canada và các đất 
nước thứ ba đã cưu mang, cho chúng ta cơ hội hưởng 
quyền tự do trên đất mới để chúng ta có thể sống có 
ý nghĩa nhất.

Tại Canada, các vị như thủ tướng Stephen Harper 
thủ tướng Trudeau, thủ hiến Jason Kenney của tỉnh 
bang Alberta , các dân biểu quốc hội ... cũng đã từng 
phát biểu công nhận sự đóng góp của người Việt cho 
đất nước Canada, lên tiếng tôn trọng lá cờ Vàng Di 
Sản và Tự Do cũng như tham dự các ngày lễ lớn của 
cộng đồng người Việt, nhiều vị đeo khăn quàng Cờ 
Vàng ba sọc đỏ để bày tỏ sự ủng hộ và tôn trọng.

 Lá Cờ Vàng song hành cùng Canada trên con 
đường giữ gìn các giá trị cao đẹp của Canada, đối 
lập lại với các thể chế độc tài, đảng trị. Lá cờ Vàng 
Ba Sọc Đỏ cũng cùng thế giới Tự Do và nhân loại 
tranh đấu để đạt được quyền và khát vọng về Tự Do, 
Dân Chủ, Nhân quyền, là nền tảng cho một thế giới 
nhân bản, hòa bình, yêu thương, công bằng và tôn 
trọng nhau.

Bài do nhóm thân hữu Liên Hội Người Việt 
Canada cùng viết.
Xin khuyến khích giới trẻ xem bài này đã 
được dịch ra tiếng Anh và tiếng Pháp ở phần 
sau cuốn Đặc San.
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Hình ảnh Cờ Vàng tại 
các sinh hoạt ở Canada

Hình ảnh của Nhiếp ảnh gia: Báu Chính & 
Thân hữu
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Chúng ta vẫn thường thấy 
trong tin tức thời sự những 

mẫu chuyện có thật về những người 
lớn lên trong gia đình nuôi, sau đó 
cố tìm được cha mẹ thật của mình. 
Ngoài ra, trên truyền hình còn có 
những chương trình đặc biệt về 
những mẫn chuyện đoàn tụ, không 
chỉ trong một gia đình, mà có khi 
giữa bạn bè hay với một ân nhân 
nào đó. Hôm nay, tôi muốn nói về 
“đoàn tụ” không phải với ai, mà với 
kỷ niệm của chính mình.

Vào năm 2018, khi Viện Bảo 
Tàng Di Dân (Pier 21) của Canada 
liên lạc với tôi để phỏng vấn về 
kinh nghiệm tị nạn và hội nhập của 
tôi, tôi sẵn sàng nhận lời, và tự nhủ 
:“May quá, họ phỏng vấn mình bây 
giờ chứ không phải vài năm trước. 
Bây giờ, mình cảm thấy đã có đủ 
thời gian để mọi việc lắng đọng, để 
hiểu rõ hơn những sự việc đã xảy 
ra.” Kỷ niệm, dù là sự việc đã qua, 
những sự việc đó dường như thay 
đổi theo khoảng cách thời gian, và 
tùy theo hoàn cảnh và tâm trạng khi 
ta hồi tưởng lại. Những kỷ niệm gọi 
là sâu đậm thì có lẽ ít thay đổi theo 
dòng thời gian, nhưng cũng có thể 
thay đổi. Ví dụ, kỷ niệm buổi hẹn 
đầu với người yêu, đó là điều khó 
quên. Nhưng nếu cuộc tình rốt cuộc 
gặp khó khăn, sau này kỷ niệm buổi 
hẹn đầu có thể có ý nghĩa và ấn 
tượng tương đối thôi.

Trở lại cuộc phỏng vấn với Viện 
Bảo Tàng Pier 21. Người phỏng vấn 
chuyên nghiệp, nên hỏi vài câu hâm 
nóng trước, rồi mới nhập cuộc, thâu 
âm và thâu hình. Hâm nóng vốn để 
cho tôi “thư giãn”, thoải mái, nhớ 
sao nói vậy và tiết lộ vừa sự kiện 
lẫn cảm xúc. Ông ta hỏi về giai đoạn 
lớn lên trong chiến tranh, rồi đến 
ngày 30-4, hoàn cảnh đưa đến việc 
gia đình vượt biên bán chánh thức, 
kinh nghiệm ở trại tị nạn ở Nam 
Dương, v.v.

Giai đoạn sau 1975 cách lúc 
phỏng vấn hơn 40 năm, nên nhiều 
kỷ niệm tôi đã ôn đi ôn lại nhiều lần. 
Khi nhắc đến việc ba tôi bị công an 
bắt giữ cùng với việc công an xét 
nhà, hay gia đình bị đuổi đi “kinh 
tế mới”, tôi kể lại như kể chuyện 
người khác, không nhiều xúc động. 
Người phỏng vấn thì lại có vẻ quan 
tâm, sợ tôi phải sống lại những kỷ 
niệm đau buồn. Có một số những 
chi tiết tôi thêm vào, hoàn toàn 
chính xác , nhưng lúc sự việc xảy 
ra lúc đó tôi mới mười mấy tuổi, 
chắc chắn không nhận thức, chỉ sau 
này mới bổ túc hiểu biết. Điển hình, 
việc ba tôi bị bắt không có bản án 
chánh thức, không xét xử, với một 
cáo buộc không căn cứ đến khôi 
hài (rằng ba tôi là trung tá tình báo 
CIA ), và không có luật sư bào chữa. 
Việc tôi kể lại kinh nghiệm chiến 
tranh, sống dưới chế độ công an trị 
cộng sản, và vượt biên, với rất ít xúc 
động, tôi tự hỏi, có làm mất đi phần 
nào ý nghĩa của những trải nghiệm 
của mình không ?

Tôi đã nắm rõ những điều quan 
trọng tôi muốn trình bày, và khi kể 
lại, tôi muốn tránh bị rơi vào những 
chi tiết tôi xem là không cần thiết. 

Có những nghịch lý tôi cũng sẵn 
sàng lướt qua, vì số phận người 
tị nạn có nhiều nghịch lý. Nhưng 
nghịch lý duy nhất tôi muốn đưa ra, 
đó là người Việt tị nạn đã không tị 
nạn chiến tranh, mà ra đi khi chiến 
tranh chấm dứt. Đúng vào thời điểm 
cuối tháng 4 năm 1975, khi chiến 
tranh Việt Nam chấm dứt, cũng là 
khởi điểm cuộc tị nạn kéo dài cho 
đến cuối thập niên 80. Và tại sao 
lại tị nạn khi đã hết chiến tranh, 
dân tộc nào không yêu chuộng hòa 
bình, không muốn xây dựng đất 
nước trong hòa bình? Đó chẳng qua 
là vì bản chất của chế độ chính trị 
lên nắm quyền, đã khiến người dân, 
trong đó có gia đình tôi, bỏ phiếu 
bằng chân, mặc dù chiến tranh đã 
chấm dứt.

Còn những nghịch lý khác tôi cho 
là gây chi phối tôi không kể lại là gì? 
Cái thứ nhất, là mỗi lần vượt biên 
không thành, tôi trở lại đời sống 
bình thường, trở lại lớp học, thì có 
cảm giác vui mừng, vì còn gặp lại 
bà con, bạn bè. Mặc dù có phần thất 
vọng và ê chề, nhưng cùng lúc lại 
cảm thấy những gì tưởng đã mất, 
lại có cơ hội tìm lại. Tất nhiên, với 
bạn bè trong trường, chúng nó chỉ 

Sức sống âm thầm 
của ký ức

    Trương Minh Trí
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tưởng tôi vắng mặt mấy ngày 
vì lý do sức khoẻ. Mà bọn nó 
có biết nhiều hơn cũng không 
tiện nói ra.

Một nghịch lý thứ hai là nếu 
tôi đã di tản được cuối tháng 4 
năm 1975 để tránh cộng sản, 
tôi đã không sống dưới chế 
độ cộng sản để hiểu rõ bản 
chất của nó. Tôi muốn nói với 
người phỏng vấn hôm đó điều 
này, nhưng đổi ý vì có vẻ triết 
lý quá đáng: rằng nếu tôi và gia 
đình đã rời Việt Nam suôn sẻ 
hôm 30-4, ông và tôi bây giờ 
không nhiều chuyện để nói, vì 
tôi đã không có dịp “khóc cười 
theo vận nước nổi trôi” thêm 4 
năm tại Việt Nam.

Gác lại chuyện trả lời phỏng 
vấn...Riêng về ngày 30-4-
1975, tôi còn nhớ, tôi cùng gia 
đình tá túc từ đêm 29-4 tại một 
biệt thự của một cơ quan Liên 
Hiệp Quốc với hy vọng được 
di tản. Đó là một biệt thự nằm 
không xa phi trường Tân Sơn 
Nhứt.  Cùng với gia đình 5 
người của tôi, một số gia đình 
khác cũng tạm ở căn biệt thự 
này. Việc di tản sau đó không 
thành và tôi cùng gia đình còn 
phải trải qua nhiều thăng trầm 
trước khi vượt biên thành công 
để đến bến bờ tự do. Có một 
ký ức vào sáng 30-4 đến hơn 
40 năm sau tôi mới biết hết ý 
nghĩa. Đó là những tiếng súng 
và tiếng nổ dội lại từ phía phi 
trương Tân Sơn Nhứt vào sáng 
hôm đó. Mặc dù khi nghe tôi 
chỉ nghĩ là có giao tranh, nhưng 
không hề biết đó là đơn vị nào 
của Quân Lực Việt Nam Cộng 
Hòa (VNCH) đang chống trả. 

Mãi đến năm 2015, khi đọc 
quyển Tháng Tư Đen của 
George Veith, tôi mới biết đó 

là một trận đánh giữa Sư Đoàn 
10 Cộng Sản Bắc Việt (CSBV), 
và Liên Đoàn 81 Biệt Kích Dù 
của VNCH. LĐ 81 là đơn vị 
vào năm 1972 đã được thả vào 
An Lộc để cùng Sư Đoàn 5 và 
lực lượng Dù tử thủ và đánh 
bật vòng vây của 18 ngàn quân 
CSBV . Đây cũng là đơn vị vào 
tháng 1 năm 1975 được gởi vào 
cứu nguy Phước Long mặc dù 
tình thế hoàn toàn vô vọng. Xin 
trích một đoạn kể lại diễn tiến 
trận đánh hôm sáng 30-4 (trang 
602, bản dịch của Nguyễn Ngọc 
Anh):

“...Đến cổng chính của căn cứ 
không quân, viên tư lịnh SĐ-10 
cho một đại đội bộ binh và ba 
xe tăng tiến chiếm. Trong khi 
hùng hổ tiến lên, quân CS đã 
đụng phải toán Biệt Cách Dù 
đang chờ họ. Ẩn mình trong các 
công sự phòng thủ và các ngôi 
nhà, Biệt Cách Dù xử dụng hỏa 
tiễn chống chiến xa và đại liên 
nhanh chóng bắn hạ ba chiếc 
xe tăng đi đầu và làm cỏ đám 
quân bộ binh.Nhiều lần quân 
CSBV xung phong, nhưng lần 
nào cũng bị đẩy lui...”

Khi đọc những dòng kể lại diễn 
tiến trận đánh ở Tân Sơn Nhứt, 
tôi chợt hiểu ra mình đã có mặt 
đủ gần để có thể nghe tiếng súng, 
mà phải chờ 40 năm ký ức riêng 
của tôi mới nhập vào với ký ức 
chung của một trong những trận 
cuối cùng của QLVNCH. Tôi có 
cảm giác hãnh diện đã ở cùng 
khoảng không gian với những 
người lính đã tiếp tục làm tròn 
đến cùng nhiệm vụ và vai trò 
lịch sử đã giao phó.

Trương Minh Trí
Tháng 4-2022

GÓC SUY GẪM...

Dưới đây là những chia sẻ, thật hay không 
thật hãy dùng tâm mà cảm nhận .......
Nếu cuộc đời của bạn mà lấy tiền làm trung 
tâm, bạn sẽ phải sống rất khổ.
Nếu cuộc đời của bạn mà lấy con cái làm 
trung tâm, bạn sẽ sống rất mệt mỏi.
Nếu cuộc đời của bạn mà lấy tình yêu làm 
trung tâm, bạn sẽ sống rất đau đớn.
Nếu cuộc đời của bạn mà lấy vượt lên người 
khác làm trung tâm, bạn sẽ sống rất buồn khổ.
Nếu cuộc đời của bạn mà lấy sự khoan dung 
làm trung tâm, bạn sẽ sống rất hạnh phúc. 
Nếu như cuộc đời của bạn mà lấy việc tự cho 
là đủ làm trung tâm, bạn sẽ sống rất vui vẻ.
Nếu cuộc đời của bạn lấy cảm ân làm trung 
tâm, bạn sẽ sống rất thiện lương.
Làm người, cung kính bề trên, không khinh 
bề dưới, đấy chính là Lễ;
Làm việc, việc lớn không hồ đồ, việc nhỏ 
không tính toán, đấy chính là Trí;
Đối với lợi ích, có thể lấy sáu phần mà chỉ lấy 
bốn phần, đấy chính là Nghĩa;
Về phẩm cách,  thân tựa như sen, gần bùn 
chẳng hôi, đấy chính là Liêm (trong sạch);
Đối nhân xử thế, trước sau như một, chân 
thành đối đãi, đấy chính là Tín;
Tu tâm, hòa ái từ bi, kính trời yêu người, đấy 
chính là Nhân.
Khi không có tiền, hãy cho đi sự chuyên cần, 
tiền tài tất sẽ đến, đây gọi là đạo trời không 
phụ kẻ siêng năng.
Khi có tiền rồi, hãy cho đi tiền tài, như vậy 
người sẽ đến, đây gọi là của đi người tụ họp.
Khi đã có người rồi, hãy cho đi yêu thương, 
sự nghiệp tất sẽ đến, đây gọi là bác ái dẫn dắt 
lòng người.
Sau khi sự nghiệp thành công rồi, hãy cho đi 
thật nhiều trí huệ, tất niềm vui sẽ đến, đây gọi 
là đức hạnh thiên hạ.
Không có mất, thì sẽ không có được!
Nhất định hãy nhớ kỹ………thế gian vốn vẹn 
toàn.
Bạn đối với người khác như thế nào, người 
khác sẽ đối với bạn như vậy……..
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NGẮM 
CỜ VÀNG 

QUỐC KỲ VIỆT 
NAM CỘNG 

HÒA
Linh mục Phêrô 
Nguyễn Văn Khải DCCT

Đài BBC vừa đưa hai bài liên quan đến cờ vàng, 
cờ đỏ. (1) Cờ đỏ thì các bạn thấy đã nhiều và 

nghe bộ máy tuyên truyền của cộng sản nói đã nhiều! 
Hôm nay 30/4 tôi muốn viết về cờ vàng, tức là về quốc 
kỳ của Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1948 đến năm 1975 
và bây giờ là lá cờ của người Việt tỵ nạn cộng sản. Viết 
như người chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. Viết 
điều tôi đã nói nhiều từ 10 năm nay.

Các bạn biết quốc kỳ là biểu tượng của một quốc gia 
trong một giai đoạn nào đó. Biểu tượng này phải đơn 
giản, đẹp, gần gũi, dễ cảm nhận với đại chúng, và có ý 
nghĩa thể hiện được trí ý và nguyện vọng của người dân 
trong quốc gia đó.

Xét về phương diện này tôi thấy có lẽ cờ vàng ba sọc 
của Việt Nam Cộng Hòa là một trong những lá quốc 
kỳ tuyệt vời nhất thế giới. Vì nó rất đơn giản: nó chỉ 
là một dải vải vàng hình chữ nhật, ở giữa có 3 sọc đỏ 
song song nhau. Mầu vàng tượng trưng cho sự cao quý, 

cho đất, cho hoàng gia, cho mầu da của người Việt; nền 
vàng ở đây tượng trưng cho đất nước Việt Nam; mầu đỏ 
tượng trưng cho máu; ba sọc đỏ ở đây tượng trưng cho 
ba miền Bắc-Trung-Nam.

Tuy đơn giản như vậy, mô tả chỉ 4 chữ là xong: cờ 
vàng ba sọc; nhưng sức gợi ý của nó thì rất phong phú, 
vì nó gắn với những ý tưởng cao thượng và những thực 
tại thiêng liêng cao quý. Giống như khi ta đứng trước 
một tác phẩm nghệ thuật, đây là một số ý tưởng có thể 
“ĐỌC” được khi ta đứng trước cờ vàng.

1. Nếu tôi là một người Việt Nam, khi nhìn vào cờ 
vàng ba sọc, tôi hiểu ngay lá cờ này chỉ một nước Việt 
giang sơn gấm vóc, thiêng liêng cao quý, gồm có ba 
miền Bắc Trung Nam thống nhất; mọi người dù sống ở 
ba miền khác nhau thì đều là anh em với nhau, đều là 
một giống da vàng và đều mang dòng máu đỏ.(2)

2.Nếu tôi là người Việt theo Công giáo hay Tin Lành, 
hay Anh giáo, hay Chính Thống giáo, khi nhìn vào lá cờ 
này, cùng với ý tưởng về quốc gia và dân tộc Việt Nam, 
tôi thấy ngay tôn giáo của tôi: cái nền vàng duy nhất kia 
tượng trưng cho MỘT THIÊN CHÚA, ba sọc đỏ kia 
tượng trưng cho BA NGÔI: ĐỨC CHÚA CHA-ĐỨC 
CHÚA CON-ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN. Khi nào 
mọi người biết kính thờ Đức Chúa Trời Ba Ngôi, biết 
đi theo đường lối của Ngài, thì người dân được hạnh 
phúc, đất nước được cường thịnh. Vì thuận thiên giả 
tồn, nghịch thiên giả vong, thuận theo ý Trời thì sống, 
nghịch ý Trời thì chết.

3.Nếu tôi là người Việt, theo Phật giáo, khi nhìn vào 
lá cờ này, tôi hiểu ngay và thấy ngay tôn giáo của tôi: 
cái nền vàng duy nhất kia tượng trưng cho ĐẠO PHẬT, 
3 gạch đỏ kia tượng trưng cho BA NGÔI TAM BẢO, 
tức ba cái quý nhất của Phật giáo là Phật-Pháp-Tăng. 
Khi nào mọi người biết quy y Tam Bảo, biết sống theo 
giáo lý của Phật để được giác ngộ thì đất nước mới 
thanh bình và người dân mới được hạnh phúc.

4.Nếu tôi là người Việt theo Lão giáo, tôi thấy cái nền 
vàng kia tượng trưng cho Đạo và ba sọc đỏ kia tượng 
trưng cho ba thực tại quan trọng nhất trong vũ trụ là 
Trời-Đất-Người. Làm sao cho mối quan hệ giữa TRỜI-
ĐẤT-NGƯỜI được hài hòa với nhau và tất cả cùng hài 
hòa với Đạo thì đất nước mới thái hòa và cường thịnh.

5.Nếu tôi là người Việt theo Khổng giáo, tôi thấy cái 
nền vàng kia tượng trưng cho Đạo và ba sọc đỏ kia 
tượng trưng cho Tam cương tức là cho ba mối quan hệ 
quan trọng nhất của xã hội là QUÂN – PHU – PHỤ, 
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nghĩa là vua-tôi, vợ-chồng và cha-con. Làm sao cho 
mọi người biết sống đúng vị trí, vai trò và bổn phận của 
mình trong ba mối tương giao này thì thì xã hội mới ổn 
định, đất nước phát triển.

6. Nếu tôi là người Việt theo lý tưởng dân chủ, tôi 
thấy cái nền vàng kia tượng trưng cho đất nước, ba sọc 
đỏ kia tượng trưng cho ba giá trị căn bản của nền dân 
chủ mà quốc gia cần có là TỰ DO-BÌNH ĐẲNG- BÁC 
ÁI. Chừng nào mọi người Việt được tự do thật, có bình 
đẳng thật, có bác ái thật, chừng đó dân tộc Việt mới có 
hạnh phúc và nước Việt mới phát triển.

7.Nếu tôi là người theo đuổi lý tưởng Cộng hòa, tôi 
thấy cái nền vàng kia tượng trưng cho quốc gia, ba sọc 
đỏ kia tượng trưng cho ba giá trị căn bản mà một quốc 
gia phải có là LẬP PHÁP-HÀNH PHÁP-TƯ PHÁP. 
Làm sao ba quyền lực này vừa độc lập với nhau vừa 
liên kết với nhau trong việc điều hành quốc gia, thì 
công lý mới có cơ may được bảo vệ, người dân mới có 
cơ may được sống bình an và hạnh phúc và đất nước 
mới có cơ may phát triển bền vững.

8.Nếu tôi là người theo Cộng sản duy vật và vô thần, 
theo đường lối chuyên chính vô sản và bạo lực cách 
mạng, thực hành đấu tranh giai cấp, khi thấy một lá cờ 
gợi lên nhiều ý nghĩa tốt đẹp như cờ vàng thì tôi sợ!

Làm sao tôi không sợ khi lá cờ đó khiến người ta thấy 
Trời thấy Đất, thấy Chúa thấy Phật trong khi tôi duy vật 
vô thần!

Làm sao tôi không sợ khi lá cờ đó khơi gợi lên các giá 
trị như dân chủ, tự do, bình đẳng, bác ái, đến tam quyền 
phân lập trong khi tôi độc tài toàn trị và chủ trương bạo 
lực và hận thù!

Tôi sợ giống như bất nhân sợ thánh nhân! Giống như 
bóng tối sợ ánh sáng! Giống như ma quỷ sợ Đức Chúa 
Trời.

Chừng nào còn thấy bóng lá cờ ấy thì tôi còn mất ăn 
mất ngủ. Còn giẫy nảy như đỉa phải vôi! Còn lồng lộn 
như kẻ bị trừ tà! Còn thấy mình tối tăm, độc ác và bất 
chính...

Linh mục 

Phêrô Nguyễn Văn Khải 
DCCT

****************************************

PS. Dù ở đây không bàn về lịch sử của cờ vàng ba 
sọc nhưng nhân tiện tôi cũng nói:

Hồi 21 năm trước nhân dịp về Trần Nội, Phú Tảo, 
Hải Dương, thăm Cha Già Trần Hữu Thanh, tình cờ 
phát hiện tập hồi ký ngài viết dở dang trên tập vở học 
sinh bằng loại giấy rất xấu, tôi đọc ngấu nghiến và 
phát hiện ra rằng cờ vàng ba sọc của Việt Nam Cộng 
Hòa do chính ngài phác thảo năm 1948 theo sự nhờ 
cậy của ông Trần Điền, Phụ trách Thông tin Trung 
Việt của chính phủ Bảo Đại thời bấy giờ.

Đó là quốc kỳ nền vàng có ba sọc đỏ quán xuyến 
một con rồng hình chữ S, tượng trưng cho dân tộc 
Việt Nam-một giống da vàng, ba giòng máu đỏ trên 
một đất nước Việt Nam thống nhất Bắc-Trung-Nam 
trong sự khác biệt về hành chính. Tuy nhiên, vì nhiều 
lý do khác nhau, con rồng hình chữ S này đã bị bỏ đi 
trong lá cờ do hoạ sĩ Tôn Thất Sa thực hiện theo bản 
phác thảo của ngài.

Cha Trần Hữu Thanh vì chống tham nhũng, làm 
cho chế độ VNCH trong sạch vững mạnh để bảo vệ 
Việt Nam Cộng Hòa, nên đã bị cộng sản bắt giam và 
quản chế 13 năm. Ngài bị giam tại Chí Hòa-Sài Gòn, 
Thanh Liệt-Hà Nội và quản chế tại Quang Húc-Sơn 
Tây và Trần Nội-Hải Dương. Khi được trả tự do ngài 
không về lại Sài Gòn mà xin ở lại họ đạo nhà quê 
Trần Nội ở Hải Dương để phục vụ dân nghèo ở đây. 
Ngài qua đời tại Tu viện Thái Hà, Hà Nội năm 2007, 
ngay trước khi vụ Thái Hà nổ ra hơn 1 tháng./.

(1) Xem hai bài về cờ vàng, cờ đỏ: https://www.
bbc.com/vietnamese/vietnam-56942459 : 30/4: ‘Đỏ’, 
‘Vàng’ và sự phân cực giữa giới trẻ Việt Nam; https://
www.bbc.com/vietnamese/vietnam-56886054 : Vì sao 
chính quyền Việt Nam e ngại các biểu tượng VNCH?

(2) X.Hồi ký Cha Giuse Trần Hữu Thanh.                                                                                                                                           
                                                                       



 17 Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4

Paul Nguyễn sinh ra và lớn lên tại Toronto khu vực Jane-Finch.
Sau khi tốt nghiệp đại học York Paul đã cộng tác với đài truyền hình CBC trong chương trình The Fifth 

Estate.
Khi nói đến khu vực Jane-Finch chắc có lẽ quý vị đều biết đây là một điểm nóng về các vấn nạn xã hội trong 
nhiều thập niên qua và luôn được đưa tin trên các phương tiện truyền thông, đó cũng là điều trăn trở của các 
cấp chính quyền cũng như cư dân sống tại khu vực này, trong đó có Paul.

Chính vì vậy vào năm 2004 Paul đã thành lập website mang tên Jane-Finch.com với cả tâm huyết là giúp đỡ 
cộng đồng tại khu vực này và tất cả công việc giúp đỡ trên website này đều phi lợi nhuận! tại đây Paul hướng 
dẫn các thành viên cách viết và quay phim những câu chuyện tích cực về cộng đồng Jane-Finch, đồng thời 
cũng thông qua trang web này Paul đã giúp đỡ các thanh thiếu niên tránh bị sa ngã vào con đường phạm pháp. 
Vì vậy chỉ trong vòng 1 năm hoạt động, những công việc thiện nguyện của Paul trên website này đã gây được 
tiếng vang đến các cấp chính quyền từ địa phương đến quốc gia! Paul đã nhận được rất nhiều giải thưởng 
cùng với những huân chương cao quý từ cả 3 cấp chính quyền thành phố, tỉnh bang, liên bang 

Năm 2010, Paul đã nhận được Giải thưởng Paul Yuzyk cho Chủ nghĩa đa văn hóa từ Bộ trưởng Bộ Nhập cư 
Canada, Jason Kenney. 

Paul đã được chọn trong số 88 đề cử trên khắp Canada để nhận giải thưởng trong đó bao gồm khoản trợ cấp 
20.000 đô la và Paul đã trao số tiền này cho Trung tâm Người Việt Canada để xây dựng Bảo tàng Thuyền 
nhân Việt Nam.

Năm 2012, Paul là một trong số 60 người Canada đầu tiên nhận Huân chương Kim cương Nữ hoàng Elizabeth 
II tại Rideau Hall từ Thủ tướng Stephen Harper và Toàn quyền David Johnston. Giải thưởng vinh danh những 
đóng góp và thành tựu đáng kể cho Canada.

Giới thiệu Paul Nguyễn
Ứng cử viên dân biểu tỉnh bang Ontario 

Khu vực Humber River-Black Creek
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CHÚNG TA 
CÓ 

TIẾNG NÓI

Tôi lớn lên trong một khu vực đầy bất trắc, tên 
là Jane-Finch, nhưng tôi luôn luôn được Trời 

thương. Khu này là một cộng đồng nổi tiếng về súng 
ống và băng đảng. Tuy nhiên, nhờ vậy mà tôi có cơ hội 
để chuyển hóa nó từ xấu thành tốt. Lớn lên trong khu 
vực này, tôi cảm thấy tuy mình còn bé nhỏ nhưng cũng 
có thể tạo nên một sự thay ₫ổi lớn.

Cha mẹ tôi là Thuyền Nhân, cũng như hàng trăm 
ngàn các thuyền nhân khác, họ trốn khỏi Việt Nam bằng 
những con thuyền bé nhỏ để đi tìm tự do sau khi chiến 
tranh ở Việt Nam kết thúc. Họ đã rất may mắn sống sót 
và rồi được định cư tại Canada vào năm 1979.

Cha mẹ tôi đến khu Jane-Finch để sinh sống cùng với 
nhiều gia đình Việt Nam khác vì nhà cửa tương đối rất 
rẻ. Chúng tôi bắt đầu cuộc sống rất đạm bạc, nhưng nhờ 
vào sức phấn đấu, làm việc chăm chỉ, quyết tâm trong 
đời sống, nhờ vậy mà trong thâm tâm khi còn bé của 
tôi đã nẩy ra những ý tưởng muốn đóng góp vào những 
việc công ích hầu phục vụ cộng đồng.

Khi bắt đầu khôn lớn, chính tôi đã chứng kiến nhiều 
vấn nạn trong khu vực. Có biết bao nhiêu là các tin tức 
về bắn nhau, về ma túy v.v. là các tin tức chẳng tốt đẹp 
gì. Thay vì chấp nhận với tình trạng đó, tôi thấy mình 
cần phải làm một cái gì đó để thay đổi sự bất ổn này. Và 
tôi đã tham gia vào các hoạt động xã hội.

Cha mẹ chúng tôi chẳng có nhiều tiền nhưng họ lại 
bỏ ra nhiều thì giờ quý báu và cố gắng hết mình để giúp 
cho những người khốn khó. Năm 2004, tôi đã sáng lập 
trang mạng Jane-Finch.com để kết hợp các thanh thiếu 
niên trong vùng qua âm nhạc và video.

Chúng tôi đã kết hợp với nhau, mặc dầu eo hẹp về 
tiền bạc nhưng lại có rất nhiều nhân lực đầy nhiệt huyết 
để đem lại ánh sáng tốt lành cho khu Jane-Finch này. 
Công trình của chúng tôi rất thành công và đã được 
chính phủ Canada để ý tới.

Gần 20 năm làm việc thiện nguyện, tôi cảm thấy phấn 
khởi để “đi lên thêm một bước nữa”: tôi ra ứng cử để 
trở thành một Dân Biểu Tỉnh Bang (MPP) của Ontario. 
Cuộc hành trình này rất là quan trọng.

Chúng ta đang có một cộng đồng đầy sinh khí và đang 
lớn mạnh tại Canada nhưng lại không có tiếng nói trong 
lãnh vực chính trị. Tôi cho rằng, các lãnh tụ tương lai 
của Canada cần có tiếng nói của nhiều sắc dân. Đây là 
cơ hội để có tiếng nói của chúng ta. Tôi thành tâm mong 
sao các bạn trẻ của cộng đồng Việt Nam tại Canada sẽ 
góp phần trong các thử thách này.

Bốn mươi năm về trước, tầng lớp cha mẹ của chúng ta 
đã đánh đổi sinh mạng để đi tìm tự do. Giờ đây, chúng 
ta phải có bổn phận mang lại các quyền lợi cho cộng 
đồng trong một quốc gia tự do, dân chủ.

Chúng ta có tiếng nói. Đây là cơ hội để chúng ta nắm 
lấy và hành động hữu hiệu.

Paul Nguyễn

Giáo Sư Đàm Trung Phán chuyển ngữ 
từ tiếng Anh sang tiếng Việt

Xin xem nguyên bản tiếng Anh 
và bài dịch sang tiếng Pháp 

ở phần sau cuốn đặc san



 19 Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4

     THÁNG TƯ, NHÌN LẠI

Tháng tư, nhớ, để ngậm ngùi
Tang thương một thuở dập vùi tương lai

Mất sông, mất núi, mất người
Trắng tay còn lại một đời lưu vong

Mênh mông biển sóng lạnh lùng
Tấm thân vô xứ bạn cùng ai đây

Người đi mang kiếp lạc bầy
Bơ vơ tàn tạ chuỗi ngày đơn côi
Rừng hoang, nước độc, một thời

Thương người ở lại chịu đời đắng cay
Vạn bàn tay níu bàn tay

Đường vô khỗ nạn biết ngày nào ra
Bắc, Nam tưởng đẹp một nhà

Ai, người lỡ vận, phải sa miệng hùm
Những còng tay, những siết chân

Những thân đầy đọa, những tâm oán hờn
Bốn mươi lăm năm cô đơn

Giữa hoa lệ vẫn nghe hồn chân quê
Người đi mong gởi tim về

Gởi thương nhớ gói trong tê tái lòng
Còn ngày, còn tháng, còn mong

Còn trong ước nguyện một xuân thái hòa
Ta về nói với riêng ta

Vỡ cơn mộng dữ nở hoa bốn mùa

TRANG CHÂU
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HẠT GIỐNG 
Chỉ cuối tháng ba thôi vậy mà mây mù và cả âm 
vang của những bài hát tháng Tư đã ùa về trong tâm 
tưởng của mọi chúng ta, những người con Việt hải
ngoại phải lìa xa quê hương, mới đây mà đã gần nửa
thế kỷ.
Bạn có suy nghĩ gì khi tháng Tư năm 2022 đang về?
Đã có quá nhiều những sự kiện quốc tế và xã hội
đang xảy ra chung quanh khiến cho tâm trạng chúng 
ta năm nay thêm băn khoăn, trăn trở khi bước chân
lên xe về miền quá khứ của lịch sử dân tộc vào những 
ngày cuối tháng Tư?

Không chỉ là những danh từ khô khan và lạnh lùng 
khi nhắc đến chiến tranh xâm lược dã man của cộng
sản Nga đối với dân tộc Ukraine yêu chuộng hòa 
bình. Hình ảnh man rợ của sự tàn sát có tính cách 
diệt chủng của quân đội Nga đối với thường dân khi
chúng bị thua trận và trước khi rút quân ra khỏi
thành phố Bucha đã làm tim chúng ta nhói đau nhớ
về Tết Mậu Thân và giải khăn sô cho Huế năm xưa
(1968). Bộ mặt vô nhân đạo của chế độ cộng sản là
như thế đó.

Trong tận cùng của sự đau thương, có phải niềm tin
và sự hy vọng sẽ chắp cánh cho chúng ta vươn tới
tương lai? Tôi nhớ ngay đến hình ảnh của cô bé 7
tuổi Amelia Anisovych, chạy lánh nạn sang Ba Lan
cùng bà ngoại và anh chị em vào giữa tháng ba. 
Thiên thần đã cất lên tiếng hát. Tuyệt vời hơn tất cả,
bài quốc ca Ukraine được vang lên từ trái tim trẻ thơ
trong buổi hòa nhạc gây quỹ ở Lodz, Ba Lan. Cả thế
giới hoàn toàn bị chinh phục bởi tiếng hát trong 
sáng. Cả thế giới cùng đang thổn thức với dân tộc
Ukraine. Cả thế giới yêu chuộng tự do đang cùng
chắp tay cầu nguyện cho hoà bình. Chính nghĩa cuối
cùng sẽ chiến thắng.
Cám ơn cha mẹ và ông bà của bé Amelia đã gieo hạt
giống yêu nước trong tâm thức trẻ thơ. Không thể
ngẫu nhiên mà bé cất tiếng và chọn bài hát ca ngợi
tổ quốc và dân tộc mình. Trong phần phiên dịch, tựa
bài quốc ca đã được ghi sang tiếng Anh là “Sự vinh 
quang và tự do của Ukraine sẽ không tàn lụi”.
Ước mong sao ông bà và cha mẹ Việt Nam chúng ta 
vẫn còn đặt tầm quan trọng để nhắc con cháu nói
tiếng Việt, còn kể chuyện lịch sử ngày 30-4 để phân 
biệt rõ lá cờ vàng chính nghĩa đại diện cho người
Việt Nam tại hải ngoại. Giọt buồn sẽ đắng hơn khi 
chỉ có thế hệ hiện tại của chúng ta cùng hoài niệm về
quá khứ oai hùng và đau thương của lịch sử mà thôi.

Những năm trước và nhất là trong mùa đại dịch 
Covid, chúng ta liên tiếp nhận tin ra đi của các tên 
tuổi lớn trong quân đội, văn học nghệ thuật… Cứ mỗi
ngôi sao vụt tắt trên bầu trời Việt Nam Cộng Hòa là 
tôi thầm mong đợi sẽ có những ngôi sao sáng khác 
sẽ chiếu sáng lên. Sống với hy vọng dù hy vọng đôi
khi lại là ẩn số.
Nhớ làm sao các trường Việt ngữ ở khắp nơi, thầy cô 
đã tiếp sức cùng với cha mẹ để dạy tiếng nói quê 
hương cho các con. Những tỉnh bang nào càng có 
nhiều trường Việt ngữ thì xem như các hạt giống tốt
được gieo trồng càng nhiều hơn. Cây con sẽ lớn lên 
và hứa hẹn sẽ nhiều hơn. Xin được vinh danh Trung 
tâm Văn hóa Giáo dục Hồng Đức, Trường Sinh hoạt
văn hóa Việt Nam tại thành phố Montréal (1993-
2013). Trường đã dạy tiếng Việt lại có thêm giờ sinh 
hoạt cho các em, đặc biệt nhất là ca đoàn thiếu nhi 
gồm nhiều học sinh của trường. Các em đã được tập
dượt để hợp ca bài quốc ca Việt Nam Cộng Hòa và 
Canada để trình diễn trong các chương trình văn 
nghệ gây quỹ của trường, Hội chợ Tết của cộng 
đồng…Tôi còn nhớ đã có lúc bài quốc ca Canada 
được nhạc sĩ Lại Quốc Hùng chuyển dịch sang lời
tiếng Việt. Thật hùng hồn và đầy xúc cảm khi nghe 
thế hệ trẻ con cháu hát hai bài quốc ca. Các con của
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tôi thật là may mắn được học tiếng Việt tại trường
Hồng Đức. Trong thực tế, cũng nên hiểu rằng các 
con cháu và chính chúng ta luôn có hai quê hương
trong tim để nhớ về và hướng tới.

Chuyện xảy ra hơn mười lăm năm rồi, vậy mà làm 
bậc cha mẹ thì bao giờ quên được những kỷ niệm
luôn ấm áp khi nhớ đến. Trong dịp đi chơi ở Disney 
World, tại park Epcot. Sau khi viếng những nét văn 
hóa nổi bật các nước Pháp, Nhật, Anh…các con tôi
vui mừng khi bước đến khu vực của nước Canada
chúng ta. Các cháu khoe với những cô đại diện rằng
mình biết hát bài O Canada nhưng bằng tiếng Việt.
Quá là ngạc nhiên! Các cô đại diện Canada vỗ tay 
khen và tặng bằng Magic Moment vì chưa bao giờ
nghe bài quốc ca Canada bằng một ngôn ngữ khác 
hơn tiếng Pháp và tiếng Anh, nhất là lại trên đất
nước Mỹ.
Chân thành cảm ơn đội ngũ thầy cô, ban giám hiệu
đã gieo hạt giống ngôn ngữ và tình yêu quê hương 
cho con cháu Việt Nam tại hải ngoại. Các con đã lớn,
chim bay muôn hướng, công việc bận rộn nhưng 
chắc chắn còn nhiều con cháu chúng ta vẫn sẽ còn
nhớ âm điệu, lời hát bài quốc ca và hình ảnh lá cờ
vàng ba sọc đỏ bên cạnh cờ Canada và Québec trong 
những dịp tham dự các sinh hoạt cộng đồng.
Tôi nhớ có lần vào trường trung học Pensionnat 
Saint-Nom-De-Marie khi các con còn học tại trường
này. Khi đi ngang phòng gym của học sinh, nhìn 

hàng cờ nhiều nước treo trên cao, tôi bèn đố các con 
tìm cờ vàng của nước mình. Các bạn có đoán ra câu 
trả lời không? Không có lá cờ thân quen mà các con 
từng biết, thay vào vị trí đó là cờ đỏ sao vàng của
cộng sản Việt Nam! Đây là một thử thách rất đáng 
được các hạt giống vươn vai ướm sức. Thế là chúng 
tôi về nhà viết thư cho ban đại diện của trường trung 
học để trình bày ý nghĩa chân chính của lá cờ vàng 
đại điện cho sự có mặt của những thuyền nhân được
chính phủ Canada nhân đạo cưu mang, bảo lãnh từ
những năm 1979-1980. Đầy lòng nhân bản và yêu tự
do nhân quyền, trường đã thực sự thay thế cờ đỏ sao 
vàng bằng lá cờ vàng ba sọc đỏ do chúng tôi trân 
trọng mang đến. Làm sao diễn tả hết cảm giác vui 
mừng xen chút tự hào vì các con đã cùng cha mẹ vinh 
danh lá cờ chính nghĩa của chúng ta ngay trong 
trường học của mình.

Bước sang lãnh vực điện ảnh gần đây nhất, chắc hẳn
ít nhiều chúng ta có xem lễ trao giải Oscar năm 2022 
trang trọng được tổ chức tại đại hí viện Dolby, Los 
Angeles. Nếu cần nói đến giây phút chiếu sáng tình 
người và reo vang note nhạc tươi vui làm lan tỏa
đến mọi trái tim của người tham dự và khắp nơi trên 
thế giới, chúng ta phải nhắc ngay đến hình ảnh dịu
dàng quý phái của nữ diễn viên phụ xuất sắc được
giải Oscar năm 2021, ngôi sao điện ảnh 74 tuổi Nam 
Triều Tiên Youn Yuh-Jung. Lời diễn từ của bà thật
tuyệt vời khi giới thiệu nam diễn viên phụ xuất sắc
nhận giải Oscar 2022, Troy Kotsur trong phim 
CODA, diễn viên đóng vai điếc và ngay ngoài đời
thật cũng là người bị điếc bẩm sinh. Có xem cảnh
trao giải thưởng, ta mới cảm nhận được lời nói chân 
tình, cử chỉ nhân ái của bà. Bà dùng ngôn ngữ ra dấu
để bày tỏ sự cảm phục, lời chúc mừng cùng tuyên bố
kết quả giải thưởng cho Troy Kotsur biết trước khi 
dùng lời nói bình thường với mọi người đang có mặt.
Tôi rất muốn nhắc lại lời khuyên mà người mẹ thân 
yêu của bà đã truyền lại. Bà nói: “You reap what you 
sow”. Hàm ý câu này cũng tương tự như tục ngữ ca 
dao dân gian của Việt Nam chúng ta “Gieo nhân nào 
gặt quả nấy”. Qua đó chúng ta thấy được văn hóa 
thế giới có cùng chung một chiếc nôi về những giá 
trị nhân quả, luôn khuyên con người sống chính trực,
hướng thiện. Có gieo những hạt mầm tươi xanh thì 
mới có thể gặt được hái hoa thơm, trái ngọt.

Sẽ vô cùng thiếu sót nếu chúng ta không nhắc đến
ngôi sao điện ảnh Troy Kotsur. Ông là người nam tài 
tử bị điếc, đầu tiên được đề cử và đã nhận giải
thưởng Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc năm 2022.
Trong phần phỏng vấn phía sau sân khấu, tài tử diễn



 22 Liên Hội Người Việt Canada

tả tâm tư, tình cảm và niềm xúc động sâu sắc của
mình bằng ASL ( Americain Sign Language) để trả
lời câu hỏi của mọi người. Một trong những câu trả
lời đáng ghi nhận mà chính ông đã nhấn mạnh. Đó 
là chi tiết những hoạch định để chọn hạt giống và
cũng từ hạt giống đó, chúng ta sẽ phát triển và hình 
thành câu chuyện để dựng phim.

Hạt giống tốt luôn là yếu tố căn bản đầu tiên mang
hứa hẹn cho mùa màng được thu hoạch tốt đẹp. Hạt
giống là cốt lõi của mục đích được gieo trong trái 
tim và tâm hồn của chúng ta trước khi thăng hoa 
bằng hành động cụ thể trong cuộc sống. Hạt giống
có thể được ấp ủ giữ gìn một thời gian dài ngủ đông 
trước khi được gieo xuống vùng đất ấm khi thời tiết
thuận lợi. Hạt giống đã gieo cũng cần có những điều
kiện thiết yếu để nẩy nở và phát triển tốt đẹp. Nhưng 
nếu cha mẹ, ông bà và thế hệ đang đi vào cuối mùa 
thu cuộc đời lại vô tình không gieo lại hạt giống tốt
lành về lý tưởng quốc gia, lá cờ vàng chính nghĩa,
lập trường chính trị phân minh cũng như những
trang sử oai hùng của dân tộc Việt Nam cho thế hệ
trẻ ngay chính trong gia đình mình thì có phải chúng 
ta đã vô tình không bảo tồn và lưu truyền những giá 
trị và bản sắc tinh hoa của văn hóa và lịch sử Việt.
Làm sao sang mùa xuân năm sau cây lá sẽ xanh 
tươi? Làm sao bầu trời sẽ có nhiều sao sáng? Làm 
sao chúng ta hy vọng có một đội hậu duệ Việt Nam 
Cộng Hòa?

Chúng ta trân trọng những hạt giống tinh hoa trong 
nước đang chịu đựng nhiều thử thách, kiên cường và 

can đảm chiến đấu cho tự do, nhân quyền trong gông 
cùm nhà tù cộng sản. Những Phạm Đoan Trang, Cấn
thị Thêu, Nguyễn văn Túc, Định thị Thu Thủy…Họ
chính là những thiên thần trong bóng tối lao tù, trái 
tim họ đã có những hạt giống quý báu về lòng yêu 
chuộng tự do và công lý. Xin được nghiêng mình kính 
chào những ngôi sao trẻ mang tâm huyết và lý tưởng
chân chính đang chiếu sáng trên bầu trời dân tộc.

Âm vang bài hát Tháng Tư sẽ vẫn còn vang vọng mãi 
trong mỗi trái tim có chung nhịp đập hướng về quê 
hương thân yêu. Quyển lịch trong tim sẽ vẫn nhói 
đau khi ngày 30-4 lại đến. Xin được cùng nhau thắp
nến cầu nguyện cho quê hương sớm thoát khỏi bóng 
ma cộng sản. Xin hãy kiên nhẫn tiếp tục gieo hạt
giống Việt Nam Cộng Hòa cho con cháu chúng ta và
cuối cùng xin niềm hy vọng về đất nước tự do, nhân 
quyền sẽ mãi mãi không còn là ẩn số.

Montréal, tháng Tư 2022.

Lê Kim Oanh

Ngày Quân Lực VNCH được tổ chức trong nghĩa 
trang Le Repos Saint-François D'Assise, Montréal. 
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Yên Sơn

THÁNG TƯ 2022
Đêm nghe tiếng khóc ma Hời
Hận vong quốc vẫn một đời cưu mang

Tháng Tư lại đến buồn man mác
Bốn bảy năm rồi ai biết không
Tháng Tư đó nước nhà tan tác
Chim tan đàn lạc giữa bão giông

Tôi đứng nhìn tôi lòng phân vân
Săm soi tự hỏi cả chục lần
Là tôi hay cụ ông nào khác
Lưng còng, tóc bạc với da nhăn

Một quãng thời gian không thể ngờ
Quê người, xứ lạ vẫn bơ vơ
Vẫn nghe tiếng gọi hồn sông núi
Mỗi Tháng Tư về buồn ngẩn ngơ

Đêm qua khó ngủ nằm trăn trở
Nhớ bạn bè, nhớ chiến trường xưa
Nay mộng ước một đời vỡ lỡ
Có còn chăng lá úa với hương thừa

Tháng Tư nghiệt ngã không quên được
Phút cuối ới nhau đáp Thái Lan
Đâu ai nói cho mình biết trước
Đó là hôm rả ngũ tan hàng

Đâu ai biết một đi không trở lại
Quê hương thân yêu vẫn mịt mù xa
Nay thu chín lá khô vàng úa
Soi nhìn mình, chẳng nhận ra ta
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NHẮN NGƯỜI 
VỀ THĂM QUÊ HƯƠNG 

THÁNG TƯ
Tháng tư này bạn có về thăm quê nhà
Cho tôi gửi theo một bình nước mắt
Tưới lên trên mấy mộ phần hiu hắt
Của bạn bè gục ngã ngày cuối tháng tư

40 năm hơn tôi đã khóc thừa dư
Ở mỗi độ tháng tư về đây đó
Khóc cho người ở lại sống cuộc đời khốn khó
Khóc cho thân tôi lưu lạc phương trời

Khi bạn về nếu có dịp rong chơi
Xin bạn ghé thăm nghĩa trang An Khánh (*)
Nơi an nghỉ của những Anh hùng Tinh Long (**) bất hạnh
Khi người ta chuẩn bị đầu hàng còn cố bảo vệ Thành Đô

Tôi cứ tưởng nước mắt đã cạn khô
Nhưng lại chảy khi đụng tới chỗ đau âm ỷ
Tôi, thằng lính ngang trời không hề ủy mị
Nhưng vết thương lòng còn tươm máu không thôi

Nếu có ghé qua xin bạn đốt giùm tôi
Chín nén nhang cho chín người chung một mộ
Nán một chút nhổ giùm cho sạch cỏ
Để họ nhìn thấy bầu trời vẫn vằng vặc trăng sao

Ơi những oan hồn Tinh Long
Đừng buồn lòng vì hai tiếng “mầy tao”
Như một thuở mình cùng đi mây về gió
Như một thuở trong nhọc nhằn khốn khó
Chia với nhau những tân khổ giữa lưng trời

Mỗi độ tháng tư lòng tưởng tiếc, bồi hồi
Khi bóng xế sắp tàn bên ngõ vắng
Còn bao nhiêu nữa những ngày mưa, tháng nắng
Để mình lại hợp đoàn
Hát vang thiên đường
Bản hành khúc Không Quân 

Yên Sơn

Ghi chú:

(*) Nghĩa trang An Khánh ở Thủ Thiêm là 
nơi có ngôi mộ tập thể của Phi Hành Đoàn 
Tinh Long 07, là phi hành đoàn bị bắn hạ 
trong vòng đại phi trường Tân Sơn Nhất, 
khoảng 7 giờ sáng, ngày 29/4/1975, sau khi 
quần thảo với bắc quân hơn 1 tiếng đồng 
hồ.
(**) PHD Tinh Long 07 gồm Trang Văn 
Thành (Pilot), Tào Thuận (Co-pilot), Phạm 
Tấn Đức (NAV), Trương Ngọc Anh (NOS), 
Phan Quốc Tuấn (FE), Nguyễn Thái Bình 
(G1), Nguyễn Văn Bền (G2), Bùi Minh 
Tân (IO), Nguyễn Tiến Cường (LM), 
Nguyễn Văn Chín (Gunner Lead – người 
duy nhất nhảy dù được, hiện còn sống ở 
Saigon)

GIỚI THIỆU TRANG NHÀ:
http://thovanyenson.com
http://www.thanphongmartialarts.com
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Không tin Tàu 
& Không dựa Mỹ

Nhân hôm nay March 18, 2022, ông Biden và ông Tập nói chuyện 
qua phone về lập trường và hướng đối xử với tổng thống Nga Vladimir 
Putin về cuộc xâm lăng Ukraine.

Xong cuộc điện đàm, hai ông Biden và ông Tập đều không cảm thấy 
thỏa mãn và không ai tin ai cả.

=======

Chúng ta DÂN TỘC VIÊT, sống bên Tàu đã gần 5000 năm. Chúng 
ta thấy rõ, từ ngày lập quốc đến giờ, 99% chiến tranh và tang tóc của 
VN, NGUYÊN NHÂN đều đến từ Tàu.

Dĩ nhiên, chính phủ Tàu, nhất là Tàu đảng Cộng Sản càng không thể 
tin được.

Bất cứ chế độ nào mà gần gũi với Tàu đều là đại họa cho dân tộc 
Việt Nam cả.

Tin Mỹ cũng không được. Chúng ta chỉ chơi với Mỹ chỉ có 20 năm 
từ thập niên 50 đến mà 70. Kết quả đau đớn tang thương ra sao thì 
chúng ta đã thấy rõ.

Nước Việt phải thoát Trung và tách rời khỏi Tàu, kể cả buôn bán với 
họ. RẤT KHÓ NHƯNG SẼ LÀM ĐƯỢC nếu chúng ta quyết tâm.

Nước Việt KHÔNG DỰA MỸ, phải tự lực cánh sinh sau này NẾU 
KHÔNG MUỐN CÓ MỘT 30/04 lần nữa.

Việt Vũ
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CHIỀU 
TRONG 
TRẠI 
TỴ NẠN
Chiều trong trại tỵ nạn, tôi thấy em
Đôi mắt của một người không quen
Thăm thẳm như hoàng hôn vừa xuống
Ký ức nào em đang muốn quên?

Đêm hãi hùng thuyền gặp sóng lớn
Hải tặc vây quanh chẳng xót thương
Em bé nhỏ, em cố vùng vẫy
Tiếng kêu lạc loài vào đại dương?

Chiều trong trại tỵ nạn, tôi thấy chị
Lặng lẽ bên rào nhìn xa xăm
Chắc hẳn đêm qua trong mộng mị
Có bóng quê nhà chị ghé thăm?

Người ấy có vẫn đợi chị không
Tình yêu đâu cách trở mấy sông
Nhưng đất nước u mê tăm tối
Tương lai còn mù mịt, mênh mông

Chiều trong trại tỵ nạn, tôi thấy anh
Điếu thuốc trên tay, khói toả bay
Ngày mai lên đường đi thanh lọc
Kỷ niệm vô vàn gửi lại đây

Chiến hữu gặp nhau nơi xứ lạ
Khắc khoải lời thề nợ máu xương
Giữ vững niềm tin và lý tưởng
Màu cờ vàng rợp bóng quê hương

Chiều trong trại tỵ nạn, tôi thấy tôi
Dõi theo mây tím cuối chân trời
Mộng mơ với chút hồn thi sỹ
Bỗng thấy thương hơn những mảnh đời

Rồi cũng sẽ là dĩ vãng thôi
Panat- Sikew sẽ xa xôi
Nên trái tim đa sầu đa cảm
Nức nở mong chờ bóng chiều rơi

KIM LOAN
p/s: Hôm nay Tết Songkran Thailand 13April-15 
April
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bại, là tiếng kêu của sự ngu dốt, là lời truyền giáo của 
sự ghen tị, ưu điểm của nó là: chia sẻ đồng đều sự 
nghèo khổ.” – Winston Churchill.

8. “Làm thế nào để bạn biết người đó là một người 
Cộng sản? Đó là những người đọc Marx và Lenin. Và 
làm thế nào để bạn biết được người đó là người chống 
Cộng sản? Đó là những người hiểu Marx và Lenin.” – 
Ronald W. Reagan.

9. “Chủ nghĩa cộng sản không thành công được, vì 
mọi người ai cũng muốn quyền tư hữu.” – Frank 
Zappa.

10. “Chủ nghĩa Phát xít là giai đoạn nhân loại sẽ tìm 
đến, sau khi họ thấy Chủ nghĩa cộng sản chỉ là ảo 
tưởng.” – Friedrich A. von Hayek.

11. “Chủ nghĩa cộng sản là điều đúng cuối cùng, khi 
nhân loại không còn tồn tại.” –Fulton J. Sheen.

12. “Kiểm soát của cải là kiểm soát sự sống.” – Hilaire 
Belloc.

13. “Nếu bạn để chính phủ điều hành sa mạc Sahara, 
trong 5 năm chúng ta sẽ thiếu cát.” – Milton Friedman.

14. “Cái nhìn của chính phủ về kinh tế có thể nói ngắn 
gọn như sau: nếu nó di chuyển, hãy đánh thuế. Nếu 
nó tiếp tục di chuyển, hãy ra luật để điều khiển nó. Và 
nếu nó ngừng lại, hãy hỗ trợ nó.” – Ronald Reagan

15. “11 chữ đáng sợ nhất trong tiếng Anh là: ‘Tôi là 
người của chính phủ và tôi sẽ giúp bạn !.” – Ronald 
Reagan.

16. “Những ai muốn lấy trộm của Peter để đưa cho 
Paul luôn có sự ủng hộ ở Paul.” – George Bernard 
Shaw.

17. “Dân chủ sẽ ngưng tồn tại khi bạn lấy đi của cải 

1. “Khi bạn thấy một người mập đứng kế một người 
ốm, không có nghĩa là người mập lấy bớt phần ăn của 
người ốm. Nhưng đây lại là cách suy nghĩ của Chủ 
nghĩa xã hội.” – Khuyết danh.

2. “Chủ nghĩa tư bản không chia đều sự thịnh vượng, 
nhưng Chủ nghĩa xã hội lại chia đều sự nghèo khổ.” – 
Winston Churchill.

3. “Ở xứ Tư bản, mọi người đều giàu nghèo một cách 
bất công, nhưng ở xứ Chủ nghĩa xã hội mọi người đều 
nghèo một cách công bằng.” – Khuyết danh.

4. “Chủ nghĩa xã hội nói chung đã thất bại rõ tới độ: 
chỉ những nhà trí thức mới có thể không nhìn thấy.” – 
Thomas Sowell.

5. “Dân chủ và Chủ nghĩa xã hội chỉ có chung một 
quan điểm, sự công bằng. Nhưng hãy nhìn về sự khác 
biệt: Dân chủ tìm sự công bằng trong tự do, Chủ nghĩa 
xã hội tìm sự công bằng trong sự gò bó và nô lệ.” – 
Alexis de Tocqueville.

6. “Vấn đề với Chủ nghĩa xã hội là tới lúc nào đó nó 
sẽ dùng hết tiền của người khác.” – Margaret Thatcher.

7. “Chủ nghĩa xã hội là một hệ tư tưởng của sự thất 

Danh Ngôn
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của những ai muốn đi làm để chia bớt cho nhũng ai 
không muốn đi làm !.” – Thomas Jefferson.

18. “Tôi có một câu hỏi cho các nhà Lãnh đạo ở các 
nước Chủ nghĩa cộng sản: nếu Chủ nghĩa cộng sản có 
tương lai, tại sao mấy ông cần phải xây dựng những 
bức tường để giữ mọi người lại, và quân lực cùng cảnh 
sát chìm để giữ mọi người im lặng?” – Ronald Rea-
gan.

19. “Chủ nghĩa xã hội chỉ có thể thành công ở 2 nơi: 
Thiên đường, nơi mà không cần nó; và Địa ngục, nơi 
mà đã có nó.” – Ronald Reagan.

20. “Một chính phủ có thể cho bạn những gì bạn 
muốn, cũng là một chính phủ có thể lấy đi những gì 
bạn có !.” – Thomas Jefferson.

21. “Nền kinh tế của Chủ nghĩa xã hội không thể hoạt 
động được, vì nó không có những thứ mà nền kinh 
tế tư bản không thể không có, đó là: giá cả thị trường 
để phân phối tài nguyên, tự do và chất xám của con 
người, quyền sở hữu để các doanh nhân yên tâm làm 
việc, và lòng tham để con người không ngừng tham 
vọng.” – Ludwig von Mises.

22. “Nền kinh tế Chủ nghĩa xã hội hoạt động dựa trên 
tư tưởng rằng: sự hiểu biết của một nhóm người cao 
rộng hơn sự hiểu biết của hàng trăm triệu người. Đây 
là một suy nghĩ kiêu ngạo !.” – FA Hayek.

23. “Chủ nghĩa cộng sản và Chủ nghĩa xã hội đã giết 
nhiều người hơn tất cả những cuộc chiến tranh trong 
thế kỷ 20 cộng lại.” – Khuyết danh.

24. “Chủ nghĩa tư bản không thể tồn tại nếu không có 
tự do, trong khi Chủ nghĩa xã hội không thể nào tồn tại 
nếu cho phép tự do.” – Milton Friedman.

25. “Vũ khí đã giết người nhiều nhất trong lịch sử 

nhân loại là Chủ nghĩa cộng sản và Chủ nghĩa xã hội.” 
– Khuyết danh

26. “Nếu muốn thấy sự khác biệt giữa Chủ nghĩa tư 
bản và cộng sản, hãy so sánh giữa Bắc và Nam Hàn.” 
– Khuyết danh.

27. “Hãy nhìn bao nhiêu người từ xứ cộng sản bất 
chấp cái chết để vượt biên qua xứ tư bản, nhiêu đó 
cũng cho chúng ta nhân loại đã bình chọn ra sao.” – 
Milton Friedman.

28. “Đảng Cộng Sản Việt Nam đã hy sinh hơn 2 triệu 
người dân Việt Nam để thành lập Chế độ cộng sản. 
Nhưng cuối cùng họ lại dùng Chủ nghĩa tư bản để làm 
giàu. Vậy 2 triệu người Việt Nam đã chết để làm gì?” 
– Dennis Prager.

29. “Chủ nghĩa tư bản không hoàn hảo, nhưng nó là hệ 
thống tuyệt vời nhất trong lịch sử nhân loại.” – Milton 
Friedman.

30. “Phải mất một thời gian tôi mới nhận ra được rằng 
Chủ nghĩa xã hội không hơn gì một giấc mơ đẹp; rằng 
tự do quan trọng hơn bình đẳng; rằng nỗ lực đạt được 
bình đẳng sẽ làm nguy hại tới tự do; và rằng, nếu tự do 
bị mất, bình đẳng thậm chí là cũng sẽ không còn cho 
những kẻ mất tự do.” ― Karl Popper.
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Áo dài treo cất chốn đài trang
Trông ngóng ngày vui để được mang

Vạt trước, màu Cờ tươi rực rỡ
Tà sau, sắc núi đẹp huy hoàng

Diễn hành, nắng sớm mơn tay dịu 
Tản bộ, gió chiều quyện cổ sang

Góp sức biểu dương Cờ Chính Nghĩa
Áo dài Nước Việt tiếng lừng vang

Bs Vũ Linh Huy

ÁO DÀI THÊU QUỐC KỲ 
VIỆT NAM CỘNG HOÀ 
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     Đảng ta chẳng nói một lời
     Thấy cờ Phúc Kiến rạng ngời ánh sao
     Đảng lòng hớn hở nôn nao
     Bèn xin "mượn đỡ" bác Mao về xài
     Lâu nay kiếm mãi mệt nhoài
     Quốc kỳ cho đảng moi hoài chẳng ra
     Bây giờ có thể ba hoa
     Cờ sao vàng đỏ chính là "của chôm”

     Tự hào cờ đỏ sao vàng
     Đảng ta hãnh diện thuộc hàng dân chơi
     Nghĩa là cứ việc khơi khơi
     Nhanh tay chớp lấy khỏi cần hỏi xin
     Đem về chỉnh lại như in
     Lừa dân, bịp đảng viên, tin... của mình
     Dè đâu lại bất thình lình
     Có thằng phản động nó rình hô lên                                                                                                                                              
     Đảng vờ đau khổ kêu rên
     Rằng ta đâu phải là tên “trộm cờ”. Huhuhu !

     Chừ, .. Quê hương là chùm KHẾ DẬP, 
cho con VÙI LẤP mỗi ngày
     Quê hương, nếu ai mà không TRỐN được, 
thì sẽ không SỐNG NỔI thành người.

     Con heo "phản Đảng" thành người
     Lợn viên phản quốc từ người ra heo

 

Thơ Lê Thái
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Tường trình  
buổi 

Đại Hội Đồng 
của Liên Hội 

Người Việt 
Canada

Buổi Đại Hội Đồng thường kỳ mỗi hai 
năm của Liên Hội Người Việt Canada đã 

được tổ chức rất tốt đẹp vào ngày Chúa Nhật 
26 tháng 9, 2021 vừa qua bằng hệ thống viễn 
liên Zoom.

Đại Hội Đồng năm 2021 có 7 hội đoàn các 
nơi trong Canada tham dự nên đủ túc số để tiến 
hành, gồm các đại biểu của Calgary, Edmonton, 
Ottawa, Saskatoon, Sherbrooke, Montreal và 
Toronto.

Mục đích chính:
1. Biểu quyết Thông qua biên bản Đại Hội 

Đồng (ĐHĐ) ngày 14 tháng 4 năm 2019.
2. Trình bày các hoạt động và báo cáo tài 

chánh của Ban Chấp Hành (BCH) nhiệm kỳ 
2019-2021

3. Biểu quyết chấp nhận Bản Điều lệ mới 
(By-law 2021)

4. Bầu BCH Liên Hội (LH) và ban Kiểm Soát  
cho nhiệm kỳ hai năm sắp tới 2021-2023.

Sau nghi lễ chào Quốc kỳ Canada, Việt Nam 
Cộng Hòa và phút Mặc niệm, anh Trần Văn 
Đông thay mặt cho BCH nhiệm kỳ 2019-2021 
đã cảm ơn và trình bày những hoạt động của 
Liên Hội trong nhiệm kỳ vừa qua:

-  Sau ngày ĐHĐ 14 tháng 4, 2019, Liên Hội 
đã tổ chức buổi Thượng kỳ tại tiền đình Quốc 
Hội Canada ở Ottawa và sau đó biểu tình trước 
tòa đại sứ Việt Cộng và Trung Cộng vào ngày 
Quốc Hận 30 tháng 4, 2019.

-  Tháng 5, 2019: Góp phần tổ chức buổi điều 
trần về nhân quyền tại Thượng Viện Canada, có 
sự tham dự của ca nhạc sĩ Việt Khang.

-   Tháng 6, 2019: Tham dự buổi điều trần về 
nhân quyền ở Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, và 
Tòa Đại Sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, New York. 
Sau đó tham gia diễn hành Văn Hóa Quốc Tế 
ở New York

-  Tháng 6, 2019: Tham gia kêu gọi buổi gây 
quỹ cho đảng Bảo Thủ

-   Tháng 11, 2019: Chủ tọa và điều hợp buổi 
thuyết trình với giáo sư Lê Đình Thông về Mật 
Ước Thành Đô.

-   Tháng 12, 2019 : Phối hợp với Mạng Lưới 
Nhân Quyền VN, tổ chức lễ trao giải nhân 
quyền hàng năm tại Thượng Viện Canada .

-   Tháng 3 và 4, 2020 : 
Phổ biến bản nhận định về 
tình hình đại dịch để trấn an 
đồng hương tại Canada.

-   Nhân dịp 30-4-2020 
đánh dấu Quốc Hận thứ 45, 
vì đại dịch không cho phép 
tổ chức lễ thượng kỳ như hàng năm tại Quốc 
Hội, Liên Hội đã cùng với Cộng Đồng Người 
Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ tổ chức Lễ 
Tưởng Niệm 30 tháng 4 trên Zoom và có truyền 
hình trực tiếp trên Little Sài Gòn TV. Đây là lần 
đầu tiên trong 45 năm nhiều cộng đồng và hội 
đoàn từ nhiều quốc gia trên thế giới đ̃ã hợp tác 
và cùng tham dự.

 - 30 Tháng 7, 2020: Tổ chức buổi lễ Thượng 
kỳ ở Ottawa và biểu tình trước sứ quán Việt 
Nam và Trung Cộng

-   Liên Hội đã cùng 84 hội đoàn trên thế giới 
tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý trên mạng 
internet từ tháng 5 đến tháng 8 trên thế giới và 
tại Việt Nam về việc kiện Trung Cộng trong 
vấn đề Biển Đông. Đã có 1,2 triệu người tham 
gia trưng cầu dân ý, và 95% đã đồng ý kiện TC 
ra toà án quốc tế. LHNV đã thông báo kết quả 
trưng cầu dân ý đến tất cả dân biểu và thượng 
nghị sĩ tại Canada, và đã nhận được một số 
phúc đáp ủng hộ của chính giới Canada.

-   15/09/2020: Liên Hội Người Việt Canada 
tham gia vào tham luận đoàn tại buổi họp bàn 
tròn về trưng cầu dân ý và Biển Đông cũng 
được tổ chức trên mạng. Buổi họp đã có sự 
tham gia của nhiều đại diện từ Việt Nam, nhiều 
Cộng đồng trên thế giới, và một số dân biểu 
cũng như Thượng Nghị Sĩ tại Hoa Kỳ.

-   19/09/2020: Tổ chức kỷ niệm 40 năm 
thành lập Liên Hội Người Việt Canada với rất 
nhiều quan khách khắp nơi tham dự. Phát hành 
Đặc San Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập Liên Hội 
Người Việt Canada.

-  6/02/2021: Nhân dịp Tết Tân Sửu, Liên Hội 

tổ chức buổi văn nghệ với sự đóng góp của rất 
nhiều văn nghệ sĩ khắp Canada và các nơi khác 
trên thế giới với chủ đề Xuân Liên Kết. Đồng 
thời phát hành Bản Tin Mừng Xuân.

 -   24/02/2021: Liên Hội cùng phối hợp 
với Viện Việt Nam Dân Chủ và nhiều Hội 
Đoàn khác tổ chức buổi thảo về việc cưỡng 
chế nội tạng của đảng Cộng sản Trung Quốc 
“CONFERENCE ON THE CCP'S FORCED 
ORGAN HARVESTING” on line và livestream 
trực tiếp trên các mạng xã hội.

-   30/04/2021: Liên Hội tổ chức lễ tưởng 
niệm Quốc Hận qua viễn liên với sự hợp tác 
của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu. 
Đồng thời phát hành Bản tin đặc biệt số 30/4.

-   11/05/2021: Liên Hội tham dự Ngày Nhân 
Quyền Cho Việt Nam tổ chức viễn liên tại 
Washington DC

-   Ngoài ra, Liên Hội làm việc cùng Hội Đồng 
Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam để tiếp 
tục liên lạc và kết nối với Hội Đồng Liên Tôn 
trong nước, đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ 
cũng như tự do tôn giáo tại Việt Nam.

-   Với sự hợp tác của nhà thơ Duy Hân (Ủy 
Viên Văn Hóa) và anh MC Anthony Chim (Ủy 
Viên Truyền Thông) của Liên Hội, đã tổ chức 
qua viễn liên nhiều buổi nói chuyện về văn hóa 
và sức khoẻ v.v… Liên hội cũng thường xuyên 
có các bản tin để phổ biến tin tức, sinh hoạt.

Các buổi Hội Thoại :
·       Hội Thoại chủ đề Mùa Thu vào 24/10/2020
·    Chia sẻ kinh nghiệm về “Nhiễm Dịch Cúm 

Vũ Hán Covid 19”do Linh mục Nguyễn Văn 
Khải trình bày vào 8/11/2020.

·   Hội thoại Chủ đề Covid-19, do Bs Trần 
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Lê Hồng Phúc trình bày vào 
21/11/2020

·  Lịch sử Việt Nam dưới ánh 
sáng của khoa học, diễn giả Sử 
Gia Phạm Trần Anh, 13/12/2020

·   Bảo tồn và phát huy tiếng 
Việt trong sáng, diễn giả Vân Nhã 
(Texas), 27/12/2020

·   Ung thư tiền liệt tuyến, diễn 
giả Bs Đặng Phú Ân, 13/3/2021

 Tiếp theo chương trình đại hội, 
các đại biểu đã biểu quyết đồng 
ý bản điều lệ mới 2021 không có 
phiếu chống nào. Vài điều thay 
đổi chính trong bản Điều Lệ 2021 
là Ban Chấp Hành LH sẽ có 5 
người thay vì 3 người như trong 
bản Điều Lệ 1980 và 1988 (vai 
trò Tổng Thư Ký sẽ đổi lại là Chủ 
Tịch). Các hội thành viên của LH 
có thời hạn từ tháng 1 cho đến 
tháng 12 để đóng niên liễm. Nếu 
sau 6 tháng, một hội đoàn không 
đóng niên liễm thì sẽ không còn 
hợp lệ để làm thành viên của LH 
nữa. Bản Điều lệ mới sẽ được đưa 
vào Corporation Canada để hợp 
lệ và cho mọi người được biết và 
tham khảo.

Sau đó, buổi bầu cử ban Chấp 
Hành mới đã tiến hành tốt đẹp với 
liên danh của ông Trương Minh 
Trí và kết quả đa số đại biểu bỏ 
phiếu thuận:

•  Ông Trương Minh Trí trong 
vai trò Chủ tịch BCH Liên Hội

•   Ông Vũ Đức Khanh - Phó chủ 
tịch Ngoại vụ.

•  Ông Joseph Lê - Phó chủ tịch 
Nội vụ.

• Ông Lê Hoàng Châu - Thư ký.
•  Bà Hà Thị Diễm - Thủ quỹ
Sơ lược về sinh hoạt của 5 

thành viên mới này như sau:
1-      Ông Trương Minh Trí định 

cư ở Montreal, tốt nghiệp cử nhân 
Tâm lý học và tiến sĩ Tâm lý học. 
Ông hiện là chuyên viên trong 
ngành nhân dụng chính quyền liên 
bang ở Ottawa và làm tư vấn cho 
công ty tư nhân và nhiều cơ quan 
Liên Hiệp Quốc. Tiến sĩ Trương 
Minh Trí đóng góp cho Mạng lưới 
Nhân quyền Việt Nam, phụ trách 
đài Phát thanh Cộng đồng tiếng 
Việt tại Ottawa, giữ nhiều nhiệm 
vụ phục vụ cộng đồng trong nhiều 
năm qua.

2-      Ông Vũ Đức Khanh là luật 
sư hiện đang hành nghề ở Ottawa. 
Ls Khanh là bình luận viên cho 
một số đài như BBC Việt, RFA 
Việt, Tiếng nói Hoa Kỳ. Ông cũng 
là giáo sư bán thời gian ở Ottawa 
và có nhiều đóng góp cho sinh hoạt 
người Việt khắp nơi.

3-      Ông Lê Joseph là một luật 
sư trẻ mới ra trường vào năm 2018, 
hiện đang hành nghề ở Montreal. 
Ls Joseph đã đóng vai trò quan 
trọng trong việc tu bổ lại bản điều 
lệ mới của Liên Hội bằng tiếng 
Anh và sẵn sàng đóng góp, liên 
kết sinh hoạt của cộng đồng người 
Việt với cộng đồng người Canada.

4-      Ông Lê Hoàng Châu tốt 
nghiệp kỹ sư năm 1988 và có 
bằng MBA (Cao học Quản Trị 
Kinh Doanh) hiện hành nghề ở 
Montreal, luôn sinh hoạt tích cực 
với Cộng Đồng Người Việt Quốc 
Gia vùng Montreal và LH Người 
Việt Canada.

5-   Bà Hà Thị Diễm là chuyên 
viên Database Specialist ở 
Montreal, là cựu thành viên và 
thủ quỹ cho cơ sở Khuyến Học 
và Phát Huy Văn Hóa Việt Nam ở 
Montreal. Bà cũng là cựu giáo viên 
và là thành viên hội đồng quản trị 
của Trung Tâm Văn Hóa Hồng 
Đức ở Montreal, ngoài ra còn là 
Liên đoàn trưởng liên đoàn Việt 
Nam (Hướng đạo) tại Montreal.

Sau Ban Chấp Hành, Ban Kiểm 
Soát nhiệm kỳ 2021-2023 cũng đã 
được bầu cử với ba vị là:

•        Bác sĩ Trần Lê Hồng Phúc
•        Ông Trần Trân
•        Ông Trần Văn Nhã
Cuối buổi Đại Hội là phần họp 

của các Hội thành viên trong Liên 
Hội để bầu Chủ Tịch và Phó Chủ 
Tịch Hội Đồng Quản Trị Liên Hội 
Người Việt Canada (Áp dụng Điều 
Lệ 2021). Đắc cử trong vai trò Chủ 

tịch là nha sĩ Nguyễn Ngọc Nga 
(Montreal) và phó chủ tịch là ông 
Bùi Văn Hai (Calgary)

Ông Trần Văn Đông sau đó đã 
cảm ơn BCH 2019-2021 hoàn 
thành tốt đẹp nhiệm kỳ 2 năm, cám 
ơn các đại biểu, ban Cố Vấn, ban 
Kiểm Soát, các thành viên BCH, 
Ủy Viên Ban Chấp Hành, Chủ 
Tịch các Hội thành viên đã hy sinh 
công sức, tiền bạc cho sinh hoạt 
Liên Hội..… Đặc biệt các vị đứng 
ra tổ chức ngày Đại Hội này như 
các ông Nguyễn Thái Trung, Trần 
Văn Nhã, Bùi Văn Hai, bà Nguyễn 
Ngọc Nga, ông Đào Bá Ngọc, bà 
Đặng Thị Danh, ông Trương Minh 
Trí, bà Vũ Anna Nhung, ông Trần 
Trân, Trần Lê Hồng Phúc, Joseph 
Lê, Lê Hoàng Châu, Anthony 
Chim, bà Nguyễn Ngọc Duy 
Hân…. Ông Đông gởi lời chúc 
BCH mới tiếp tục trách nhiệm, có 
nhiều thành tựu hơn trong cộng 
đồng người Việt Canada và thế 
giới.

Lễ Bàn giao sẽ được tổ chức 
ngày gần đây, Liên Hội sẽ tiếp tục 
giữ vững lập trường Quốc gia, đưa 
LH đến gần với các chính quyền 
Liên Bang và Tỉnh Bang, cũng như 
tiếp tục đóng góp và đấu tranh cho 
nhân quyền ở VN. Liên Hội cũng 
sẽ cố gắng sinh hoạt để ngày càng 
phát triển mạnh hơn về mọi mặt, 
đề cao sứ mạng liên kết với các hội 
thành viên, đoàn kết nhưng không 
xen vào nội bộ của các hội thành 
viên địa phương.

Tiến sĩ Trương Minh Trí sau đó 
cũng cám ơn đặc biệt ông Trần 
Văn Đông đã có nhiều nỗ lực và 
thành công trong việc lèo lái con 
thuyền Liên Hội trong thời gian 
vừa qua, nay vì lý do sức khoẻ cần 
tạm ngưng sinh hoạt theo yêu cầu 
của bác sĩ.

Trải qua nhiều thăng trầm Liên 
Hội Người Việt Canada vẫn đứng 
vững, nay được thêm nhiều người 
trẻ tuổi vào gánh vác, thật là một 
điều rất đáng mừng. Cầu chúc 
các sinh hoạt của người Việt khắp 
nơi đặc biệt Liên Hội Người Việt 
Canada được nhiều thành quả hơn 
nữa.

  Email liên lạc Liên Hội Người Việt 
Canada: vcfottawa@gmail.com
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Tường trình Sinh Hoạt Liên Hội
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Ra đi lòng đã dặn lòng
Chết thì thà chết chớ hòng quay lui
Một lần trốn nhủi trốn chui
Quê hương bỏ lại ngậm ngùi đắng cay
Cuộc đời sáng lạn hôm nay
Chẳng quên nỗi nhục tháng ngày năm xưa
Đau thương biết mấy cho vừa
Mất con, mất vợ, chỉ chừa có ta
Dẫu rằng năm tháng phôi pha
Cũng không quên được vẫn nhòa lệ rơi
Nhìn về quê mẹ xa xôi
Dân tôi khốn khổ muôn lời oán than
Nỗi niềm tủi hận chưa tan
Mà sao muối mặt hân hoan trở về
Xun xoe, khúm núm mọi bề
Để cho chúng cứ thỏa thuê thu tiền
Lại còn chẳng cảm thấy phiền
Thản nhiên móc túi chi liền cho mau
Thế là kẻ trước người sau
Lũ la lũ lượt kéo nhau chui vào
Ôi, thì biết nói làm sao !
Chẳng qua, “CHỐNG CỘNG” chỉ gào cho oai
Vậy nên, chống mãi chống hoài
Đảng ta cứ vẫn như loài đỉa thôi
Khi nào “Đỉa” gặp phải vôi
Đảng ta mới phải buông rời quyền uy
Chữ  “VÔI” đây nghĩa là gì ?
Mọi người suy ngẫm sẽ thì tìm ra.

Lê Thái

Ukraine khói lửa
Mặt trơ trán bóng là chàng
Gian tham láo xược thuộc hàng lưu manh
Bất ngờ phát động chiến tranh
Chiếm anh hàng xóm biến thành của ta
Mặc cho thế giới kêu la
Chàng Pu nhất định tỏ ra anh hùng
Họa chăng có mấy em khùng
Mới tin là hắn anh hùng mà thôi

Ukraine nào dễ nuốt trôi
Tưởng đâu táp được miếng mồi ngon ơ

Nào ngờ đời chẳng như mơ
Putin mắc nghẹn bơ phờ tóc tai

Giờ thì há miệng mắc quai
Phải chi biết vậy ra oai làm gì

Khiến cho thiên hạ cười khì
Thằng gian mắc nạn mới kỳ làm sao 
(người ngay mới thường bị mắc nạn)

 
Ukraine khói lửa ngập tràn

Đau thương, tang tóc muôn vàn xót xa
Nguyên nhân cũng bởi vì Nga

Đem quân xâm lấn mới ra thế này
Putin tham vọng bậc thầy

Mưu mô, xảo quyệt từ ngày lên ngôi
Dẫu rằng chỉ bốn năm thôi

Hắn ta kế hoạch để ngồi muôn năm
Nào ai dám gặn “hỏi thăm”

Không vào nhà đá cũng nằm nhà thương
Hắn nào có tiếc máu xương

Hai bên : quân đội, dân thường đổ ra
Đàn bà, con trẻ khóc la

Putin mặc kệ chẳng tha đứa nào
Mỹ - Na.. nóng mặt nhào vào

Gia tăng tiếp viện khơi mào chiến tranh
Ukraine được thể tiến nhanh

Tấn công đáp trả ngon lành như ai
Buồn vì chẳng phải thiên tai

Mà sao thế giới cứ hoài khổ đau
Phải chăng nguyên ủy từ lâu

Là do quỷ Đỏ đầu trâu mặt người ?

Lê Thái 

Thơ Chống Cộng
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Tù nhân 
Lương 

tâm 
Đinh Thị 

Thu Thủy
Tù nhân Lương tâm, 4 chữ này 

nghe ra rất gần gũi với chúng 
ta trong mấy mươi năm nay, từ khi 
Cộng Sản bắt đầu biết sợ những 
người dám đứng lên chống đối, 
dám lên tiếng để mong xây dựng xã 
hội – và họ ra sức bắt bớ, trù dập. 
Danh sách các Tù nhân Lương tâm 
thì nhiều lắm, chưa kể những người 
bị trù dập, bắt bớ trong âm thầm. 
Nổi bật là Phạm Đoan Trang, Trần 
Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Năng 
Tĩnh…. nhiều lắm, thương lắm.

Gần đây, tôi được biết thêm về 
một người nữ kiên cường khác. Cô 
tên là Đinh Thị Thu Thủy – nhà 
hoạt động môi trường, có bằng cao 
học chuyên về các loại bệnh trong 
ngành chăn nuôi thủy sản, đã bị bắt 
vào ngày 18/4/2020  tại nhà riêng 
với cáo buộc: “Lưu trữ, lan truyền 
thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm 
mục đích, chống đối nhà nước Cộng 
hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
theo điều 117 của bộ luật hình sự 
của đất nước“.

Thu Thủy sinh năm 1982 tại Sóc 
Trăng, nay gần 39 tuổi. Cô từng được 
cộng tác với tổ chức phi chính phủ 
NGO hỗ trợ bà con nông dân nuôi 
trồng tôm cá sạch. Thủy đã tham gia 
các nhóm facebook Cửu Long Xanh 
và Sức Sống Xanh, hoạt động thiện 
nguyện nhằm bảo vệ môi trường. 
Bên cạnh đó cô lên tiếng phản đối 

về vấn đề y tế tại địa phương, khi 
hàng trăm học sinh tiểu học tại thị 
xã Ngã Bảy ngộ độc sữa MILO năm 
2017. Khi dịch Covid-19 bắt đầu 
năm 2019, Thu Thủy cũng dám lên 
tiếng khi nhà trường cho học sinh 
tiểu học đến trường mà không có 
biện pháp an toàn cụ thể. Cô cũng 
tham gia buổi biểu tình ôn hòa tại 
Saigon vào tháng 6 năm 2018 phản 
đối dự luật về đặc khu kinh tế - cho 
Tàu Cộng mướn đất và phản đối 
hành động đàn áp, đối xử tàn nhẫn 
với các tù nhân. Tại công viên Tao 
Đàn cô bị giam giữ đánh đập, thẩm 
vấn và bị phạt hành chính bởi Công 
an phường Bến Nghé, quận 1 trước 
khi được thả về.

Theo cáo trạng của công an Hậu 
Giang, Thu Thủy đã có nhiều bài 
viết được nhiều bình luận và lượt 
chia sẻ, mang nội dung “chế nhạo, 
châm biếm, xúc phạm lãnh đạo 
đảng, nhà nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc ý 
nghĩa lịch sử, phỉ báng đất nước...” 
Vào chiều ngày 18/4/2020, Thủy bị 
hơn 50 công an tỉnh Hậu Giang vây 
quanh, bắt giữ tại nhà riêng, ngay 
trước sự khủng hoảng của đứa con 
trai chưa đầy 10 tuổi và cả gia đình.

Sau 9 tháng bị giam giữ, trong 
phiên tòa ngày 20  tháng 1, 2021, 
cô bị lãnh án 7 năm tù giam, mặc 
dù cô Thủy và 2 luật sư khẳng định 
hoạt động của Thủy chỉ mình nhằm 
mục đích chia sẻ để mọi người 
cùng nhận thức về các vấn đề môi 
trường, xã hội. Cô Thu Thủy khẳng 
định trước tòa là hành vi của mình 
không có ý định chống chính quyền, 
mà chỉ lên tiếng đóng góp về tình 
trạng ô nhiễm môi trường, sai trái 
về giáo dục và về những hiện tượng 
xấu xảy ra bên ngoài xã hội. Nhưng 
luật rừng là luật rừng, cộng sản rất 
sợ những người có tài, có tâm nên 
cần phải bịt miệng bằng mọi cách.

Trong tù, Thủy không nhận được 
thông tin từ gia đình, bạn bè, xã hội, 
cộng thêm sự khắc nghiệt của điều 
kiện sống nơi trại giam, chiều ngày 
3/2/2021 gia đình nhận được tin cô 
Thủy ngất xỉu, sau đó phải đem đi 
cấp cứu và điều trị tại bệnh viện tỉnh 
Hậu Giang, rồi bị bỏ tù trở lại. Mới 
đây Thủy mới được gọi điện thoại 
về thăm nhà trong vài phút. Tôi có 
duyên may được nghe lại cuộc nói 
chuyện này, lòng xúc động bồi hồi 
thêm, thương cho một người con 
gái tài giỏi, trí thức phải chịu nhiều 
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đau đớn về thể xác và đặc biệt là 
tinh thần. Thủy ở miền Nam, nên 
nói giọng Nam thật dễ thương, chân 
thành. Cô cho gia đình biết mình 
bị mất ngủ kinh niên, từ đó gây ra 
nhiều chứng bệnh khác. Điều kiện 
trong tù thì khổ khỏi nói. Cô xin gia 
đình gởi vào áo ấm, vì phòng nhốt 
tù vào đêm rất lạnh. Thủy cần thêm 
thuốc, nhưng thật ra trong mấy phút 
được nói chuyện, cô dành giờ để 
hỏi thăm con trai, hỏi thăm gia đình 
nhiều hơn. Đặc biệt vì luôn muốn 
học hỏi, Thủy cũng nhờ gia đình 
đem vào những cuốn sách tiếng 
Anh mà con trai đã học xong. Sách 
mắc tiền nên không dám nói người 
nhà mua cuốn mới. Cô cũng yêu thơ 
mến nhạc, nên dặn người nhà đem 
vào “thăm nuôi” bằng cuốn sách 
nhạc Phạm Duy. Nhạc phải được 
bán ở nhà sách “Nhân Dân”, đã 
được kiểm duyệt cẩn thận trước khi 
cho phép in, không phải muốn bài 
nào cũng được.

Trong điều kiện tù đày đầy khó 
khăn, thêm nỗi lòng người mẹ đơn 
thân nhớ thương, lo lắng cho đứa 
con trai còn nhỏ, nhưng Thủy luôn 
chia sẻ, giúp đỡ các bạn tù. Cô thật 
là tấm gương bất khuất, là một 
người trí thức, có tấm lòng quan tâm 
đến vận mệnh đất nước, muốn nâng 
cao trình độ dân trí, một bông hoa 
hiếm có trong đất nước ngày hôm 
nay. Cô thật xứng đáng là thế hệ trẻ 
nối tiếp tinh thần con cháu Hai Bà 
Trưng, góp phần làm đẹp đất nước. 
Bản thân chúng tôi rất trân trọng và 
muốn vinh danh người phụ nữ nhỏ 
bé nhưng tài giỏi và kiên cường này. 
Mong đất nước được mau thoát ách 
Cộng sản, để các nhân tài, các đóng 
góp được thực hiện cách hữu hiệu 
cho quê hương.

 Nguyễn Ngọc 

Duy Hân

 LỤC BÁT 
THÁNG TƯ ĐEN

Đặng Hoàng Sơn
Xa nhau hơn bốn mươi năm,

Anh như vận nước thăng trầm nổi trôi.
Tháng Tư oan trái chia phôi,

Mây sầu giăng lối, hai nơi chung buồn.
Thôi em, nước mắt vơi nguồn,

Dân mình cay đắng đau thương đã nhiều.
Anh rời bỏ nước một chiều,

Để em ở lại chịu nhiều xót xa.
Tháng Tư nước mất, tan nhà,

Thân em giờ tựa cành hoa úa tàn.
Muộn phiền mòn mỏi dung nhan,

Tơ lòng dạo mãi cung đàn tình xưa.
Yêu thương biết mấy cho vừa,

Xa nhau giữ chút hương thừa làm tin.
Sau đêm rồi đến bình minh,

Nắng thêm hơi ấm cho tình nồng say.
Tin yêu rằng sẽ có ngày,

Trong tay, ta hát lại bài tình ca.
Bõ ngày ngăn cách đôi ta,

Bõ công chờ đợi bao la biển sầu.
Thái Bình Dương dẫu lớn, sâu,

Nhung tình yêu sẽ bắt cầu tìm sang.
Cho tròn ước nguyện muộn màng,

Anh về dựng lại Cờ Vàng năm xưa....
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TA ĐỂ 
HỒN ĐAU 

TẬN CUỐI TRỜI

Đặng Hoàng Sơn
Quốc phá đau lòng bỏ nước đi

Giày shaut bỗng hoá cánh chim di
Bay trong bão tố cuồng phong loạn

Đoài đoạn sơn hà dạ khắc ghi.

Nước mất nhà tan bỏ mẹ già
Muôn đời lòng mẹ vẫn bao la
Bỏ cha công khó cao như núi
Bất hiếu con đành xin thứ tha.

Vật đổi sao dời anh mất em
Mùi hương tình ái mới vừa quen
Đành cam dang dỡ sầu ly biệt

Vàng đá ai xui chẳng vẹn nguyền.

Thất thế sa cơ bỏ bạn bè
Có người tuẫn tiết, kẻ cuồng mê
Ta mang uất hận ra biển rộng
Hẹn với trùng khơi sẽ trở về.

Hơn bốn mươi năm lạc xứ người
Thời gian chồng chất hận nào vơi
Tấm thân mòn mõi đời vong quốc

Ta để hồn đau tận cuối trời...
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Tháng Ba xưa …ngay ở chính chỗ này
Nơi góc đồi có cafe hoa trắng
Em nằm xuống với mênh mông hoang vắng
Với thây người gục đổ giữa trời mây
.
Đất xới tung, đêm bom đạn mù trời
Người lính trận bên cạnh em rất trẻ
Người đời sau thầm xin tạ ơn Mẹ
Sinh con ra. Đền nợ nước một đời …
.
Còn nước mắt để khóc được một lần
Hai xác người đất phủ giờ tẫn liệm
Tuổi của em: Chưa biết chơi trốn kiếm
Ngậm vú thơm tựa như đấng thiên thần
.
Gặp người Cha chân lê bước rã rời
Nghe đạn pháo, tiếng tử thần réo gọi
Dáng thất thểu cúi đầu đi không mỏi
Đi về đâu? Tìm con lạc... Con ơi!
.
Chuyện ngày xưa của một thuở chiến chinh
Từng góc phố, ngõ quen khăn sô trắng
Nửa đời người vẫn nghe lòng trĩu nặng
Việt Nam ơi...Đất nước của điêu linh!!!
 

Như Thương
(10 Tháng Ba, Banmê 1975-2022)

.

THÁNG BA, 
CHỐN NÀO 
TANG THƯƠNG
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BỆNH VIỆN 
BÌNH DÂN
Những  ngày  

khói  lửa  
tháng  Tư  1975

Bác-sĩ 

Đặng Phú Ân, 
M.D.

Tháng 4 Montréal là tháng tuyết 
bắt đầu tan. Những thảm cỏ 

đã bắt đầu lú dạng, chim chóc đã bắt 
đầu ra khỏi tổ tung bay trên mảng 
trời xanh trong. Người dân bản xứ ở 
đây như đang sửa soạn và sẵn sàng 
chào đón một mùa xuân nắng ấm và 
tươi vui. Nhưng người Việt tỵ nạn 
chúng ta thì sao?

Cứ tới tháng 4, tôi tin chắc quý vị 
cũng như tôi, lòng buồn buồn và trĩu 
nặng, với một tâm tư ray rứt. Ray 
rứt vì Việt Nam quê hương chúng 
ta 47 năm về trước (1975) đang cận 
kề với ngày mất nước, mất một quê 
hương yêu dấu.

Tôi rất bồi hồi và thổn thức như 
mới ngày hôm qua, với những kỷ 
niệm của một Bệnh viện BD 47 năm 
trước đây vào những ngày tháng 4, 
đang ở trong tình trạng dầu sôi, lửa 
bỏng. Tất ả mọi người đang dồn sức 
cứu chữa những nạn nhân của một 
cuộc chiến tranh tàn khốc. Tôi còn 
nhớ, trên khu nhà mổ lầu 1 BỆNH 
VIỆN BÌNH DÂN, có một phòng 
để các bác sĩ giải phẫu tạm nghỉ 
giữa các cas mổ. Phòng này nằm đối 
diện với phòng mổ A của giải phẫu 

Tiết Niệu và phòng mổ B của giải 
phẫu Ung Thư (Phòng C, D, E, F thì 
xa hơn, phòng C dành cho mổ khẩn 
cấp, phòng D dành cho giải phẫu 
Tim và mạch máu, phòng E cho giải 
phẫu tổng quát bụng ngực và phòng 
F cho giải phẫu chỉnh trực). Phòng 
nghỉ này có một cửa sổ rất rộng nhìn 
thẳng ra cây phượng vĩ duy nhất của 
bệnh viện, ngay giữa sân, trước cửa 
Khoa Chỉnh trực. Ngay từ những 
tháng đầu năm 1975, có lẽ Trời buồn 
theo lòng người: mưa nhiều hơn, có 
những cơn gió khá mạnh, sấm sét, 
đã làm cây phượng này gẫy chẻ làm 
đôi. Giáo sư Nguyễn Khắc Minh đã 
nói với tôi: Có lẽ đây cũng là điềm 
của BỆNH VIỆN BÌNH DÂN trước 
tình hình đất nước. Cây phượng vĩ 
này, trước đây có rất nhiều cành 
đầy hoa đỏ, nhiều khi là là vào cửa 
sổ rộng của phòng đợi này. Những 
cành cao hơn có thể lên tới cửa sổ 
phòng ăn lầu Nội trú ở tầng 2.

Những ngày tháng 4 là những 
ngày dồn dập tin tức phát ra từ 
một máy truyền hình nhỏ để ở cuối 
phòng tạm nghỉ này. Anh em chúng 
tôi đều theo dõi sát thời sự :

21-4-1975: Tổng thống Nguyễn 
Văn Thiệu từ chức và đọc diễn văn 
bàn giao chức vụ Tổng thống cho cụ 
Trần Văn Hương. Tổng thống Trần 
Văn Hương nhậm chức vào trưa 
ngày 21 tháng 4 năm 1975.

24-4-1975: Việt cộng bắt đầu 
pháo kích vào Saigon. Một vài nơi 
lửa cháy ở ngoại ô, vùng phụ cận 
Saigon. BỆNH VIỆN BÌNH DÂN 
bắt đầu nhận ào ào những nạn nhân 
với thương tích do đạn pháo kích. 
Có những đêm, nhiều xe cứu thương 
tải vào bệnh viện cùng một lúc rất 
nhiều nạn nhân. Bệnh viện đã phải 
tăng cường các phiên trực. Các bác 
sĩ trưởng trực: Võ Thành Phụng, 
Đặng Phú Ân, Nguyễn Chấn Hùng, 
Nguyễn Văn Quang, Lê Quang 

Dũng, Phan Văn Tường, Văn Tần, 
Văn Kỳ Nam…nhiều khi đã thức 
trắng đêm cùng với các bác sĩ Nội 
trú để đáp ứng kịp thời. Các Thầy 
Phạm Biểu Tâm, Ngô Gia Hy, Trần 
Ngọc Ninh, Hoàng Tiến Bảo luôn 
luôn sẵn sàng rửa tay vào mổ hoặc 
điều khiển các cuộc giải phẫu khi 
cần. Giáo sư Nguyễn Khắc Minh, 
Bác sĩ Trần Quang Dự, cô Lê Thị 
Thuần và nhiều chuyên viên gây 
mê khác có thể nói là đã ra sức luân 
phiên để đáp ứng các trường hợp 
cấp cứu trong những cas mổ nặng 
cần hồi sức.

Một hiện tượng đặc biệt là một 
vài Bác sĩ chạy từ vùng Việt cộng 
lấn chiếm của miền Trung đã vào 
BỆNH VIỆN BÌNH DÂN xin làm 
tình nguyện để tăng cường. Bác sĩ 
Tạ Thúc Phú, từ Đà Nẵng về (cháu 
Thầy Nguyễn Đình Cát) tăng cường 
Khu Quang tuyến, Bác sĩ Trần Thế 
Nghiệp vẫn còn ở lại phụ trách Khu 
Quang Tuyến BỆNH VIỆN BÌNH 
DÂN, Bác sĩ Nguyễn Văn Hiệp tăng 
cường Khu Tiết Niệu, Bác sĩ Trần 
Tấn Phát, Bs Nguyễn Đương Tịnh, 
Bs Nguyễn Thế Lạc tăng cường 
Khu Chỉnh Trực, Bác sĩ Nghiêm Thị 
Thuần tăng cường Khoa Mắt…

28-4-1975: Tổng thống Trần Văn 
Hương trao quyền cho tướng Dương 
Văn Minh.

Tới ngày 29-4-1975: tuy Thầy 
Giám đốc BỆNH VIỆN BÌNH DÂN 
đã vắng mặt, nhưng các Thầy Phạm 
Biểu Tâm, Trần Ngọc Ninh, Ngô 
Gia Hy, Hoàng Tiến Bảo, Nguyễn 
Đình Cát, Nguyễn Văn Út, Nguyễn 
Khắc Minh, Phan Ngọc Dương vẫn 
đi làm như thường lệ. Anh em chúng 
tôi thấy cũng rất an tâm.

Buổi trưa 29-4-1975, trong  lúc  
rửa  tay  sửa  soạn  vô  mổ,  Thầy 
Phạm Biểu Tâm đã lập lại một bản 
tin mới nhất: 
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“Đại sứ Hoa Kỳ Graham Martin 
đã có nhã ý mời Cụ Trần Văn 
Hương đi cùng chuyến bay ra nước 
ngoài, nhưng Cụ đã từ chối và nói: 
“Tôi tình nguyện ở lại để chia xẻ 
VỚI họ phần nào niềm đau đớn tủi 
nhục, nỗi thống khổ của người dân 
mất nước….”

Bản tin này như một tiếng gọi 
mãnh lực đối với chúng tôi và chúng 
tôi đã noi theo quý Thầy, những tấm 
gương sáng, lăn lộn chống trả với tử 
thần cho bao nạn nhân chiến tranh 
trong những ngày tàn cuộc chiến. 
Đó là bổn phận rất nhỏ bé của những 
người 

ở hậu phương, để đền đáp những 
hy sinh bao la vô bờ bến của các 
anh em chiến sĩ ngoài chiến trường, 
tranh thủ từng tấc đất với Việt cộng.

Tối 29-4-1975, phần lớn anh em 
chúng tôi đã ở lại tại BỆNH VIỆN 
BÌNH DÂN. Ngoài đường Phan 
Thanh Giản, quần áo, giầy lính 
bỏ ngổn ngang của những binh sĩ 
VNCH từ những vùng bị triệt thoái 
trở về Saigon. Ngay cả súng ống 
cũng bỏ bừa bãi. Thầy Hoàng Tiến 
Bảo đã ra lệnh lượm lặt tất cả các 
khẩu súng bỏ rơi trước bệnh viện 
và nói với ông Lâu (Điều Dưỡng 
trưởng) cho vào một căn phòng phía 
sau BỆNH VIỆN BÌNH DÂN và 
phải khoá thật kỹ, nếu không quân 
nổi loạn sẽ sử dụng súng ống, đạn 
dược này bắn ngược lại đồng bào và 
chúng ta.

Các đoàn cứu thương, cánh tay 
đeo băng đỏ, xuất hiện khá nhiều và 
đã vào BỆNH VIỆN BÌNH DÂN 
xin bông, băng để cứu thương. 
Nhưng Thầy Hoàng Tiến Bảo đã 
ra lệnh hạn chế vì sợ rằng BỆNH 
VIỆN BÌNH DÂN không đủ dụng 
cụ cứu thương, giải phẫu. Đêm đó, 
Thầy Hoàng Tiến Bảo đã ngủ lại tại 
phòng Thầy Nguyễn Khắc Minh, 

anh em chúng tôi đã lên lầu 2 ngủ 
chung với các bác sĩ Nội trú. Đó 
cũng là những phòng quen thuộc đối 
với chúng tôi thời Nội trú và từ khi 
được bổ nhiệm làm Giảng Nghiệm 
viên, rồi Giảng Nghiệm trưởng thì 
các phòng này đã được giao lại cho 
các Tân Nội trú BỆNH VIỆN BÌNH 
DÂN.

Anh Được vẫn nấu cơm cho các 
Nội trú, nay đã được lệnh của Ban 
Giám Đốc nấu thêm phần ăn cho 
các bác sĩ trực hay các Bác sĩ ở lại 
bệnh viện.

Phải đến lúc lâm nguy mới biết 
rõ ý chí và tấm lòng của các em 
Sinh viên Y khoa. Nhiều Sinh viên 
Y khoa năm cuối, tuy không là Nội 
trú, nhưng cũng tình nguyện ở ké 
trên lầu Nội trú để có dịp học hỏi 
và phụ giúp các bác sĩ đàn anh, các 
Thầy trong những lúc nguy biến.

Sinh viên ở thường trực, xin đơn 
cử: sinh viên Vũ Minh Thủy, ăn ở, 
giặt quần áo ở Lầu Nội Trú là một 
trong những điển hình. Cas nào 
mổ, cần tay phụ, có thể gọi Thủy. 
Thủy sẵn sàng thức ngày đêm với 
các đàn anh, các Thầy. Rất tiếc Bác 
sĩ Vũ Minh Thủy sau này có tỵ nạn 
tại Montreal, Canada, hành nghề 
tại đây và đã mất sớm vì bạo bệnh. 
Thương tiếc cho một sinh viên, một 
thầy thuốc đã đóng góp cho việc 
cứu chữa nạn nhân chiến cuộc 1975.

 Ngày 30 tháng tư, từ tờ mờ 6 giờ 
sáng, mặt trời vừa lên, chúng tôi 
đã trải qua một đêm dài trong các 
phòng giải phẫu.

Tại phòng số 10, Khu Chỉnh 
Trực dưới nhà, chúng tôi, các bác 
sĩ trưởng trực Võ Thành Phụng, 
Nguyễn Chấn Hùng, Văn Tần và tôi, 
đã tìm gặp và xin Thầy Hoàng Tiến 
Bảo chính thức thay thế Thầy Giám 
Đốc BỆNH VIỆN BÌNH DÂN 
(vắng mặt) để điều hành chúng tôi, 

và để đáp ứng công việc khẩn cấp 
của bệnh viện. Thầy Bảo băn khoăn 
không dám nhận, nhưng vì được sự 
hậu thuẫn của các Thầy Phạm Biểu 
Tâm, Trần Ngọc Ninh, Ngô Gia Hy, 
Nguyễn Đình Cát và Nguyễn Khắc 
Minh, Thầy Hoàng Tiến Bảo đành 
nhận lời.

Khoảng 7 giờ 30, Thầy Hoàng 
Tiến Bảo đã điện thoại về cho bà 
Thầy và căn dặn hãy mang con cái 
tới khu tạm trú tại bệnh viện St Paul, 
có nhà lầu cao để tránh pháo kích. 
Chừng khoảng nửa giờ sau, Thầy 
Bảo nói với chúng tôi, gia đình Thầy 
đã tới được bệnh viện St Paul. Thầy 
Bảo hỏi tôi: “Còn gia đình Ân thì 
sao?”. Tôi trả lời: “Thưa Thầy, Kim 
Nhi vợ em hôm nay cũng trực tại 
Bệnh viện Nhi Đồng, cháu Cường 
mới sanh được 2 tháng, được gửi tại 
nhà Ông Bà Nội cháu”. Nhà tôi ở 
đường Phan Đình Phùng, cũng gần 
BỆNH VIỆN BÌNH DÂN và Bệnh 
viện Nhi Đồng, nên không có gì lo 
ngại lắm. Riêng bạn thân của tôi, 
Bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng, tuy nhà 
ở đường Trần Bình Trọng, nhưng 
hai cụ thân sinh của Hùng ở mạn 
Phú Lâm, xa trung tâm thành phố, 
cũng sợ pháo kích. Bác sĩ Hùng 
rất bình tâm ở lại bệnh viện dồn 
mọi nỗ lực chăm sóc cho nạn nhân 
chiến tranh. Nội trú Nguyễn Đức 
Tuệ của Bác sĩ Hùng nhà cũng ở 
đường Cao Thắng không xa BỆNH 
VIỆN BÌNH DÂN… Ê kíp chúng 
tôi tương đối ổn định về công việc 
gia đình, không có gì lo lắng lắm…

Hôm nay, 30-4-1975 là ngày trực 
của tôi, trước hết, tôi phải ghé qua 
Khu Ngoại Chẩn để xem có những 
trường hợp cần giải quyết không?. 
Tới đây, tôi thấy đồng bào, người 
già, người trẻ, kẻ thì kêu la cầu cứu 
vì người nhà là những nạn nhân bị 
thương tích trầm trọng đang nằm 
trên các băng ca la liệt ở dưới đất, 
kẻ thì hốt hoảng, không thấy người 
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nhà, chắc đã bị lạc đi đâu?

Những Sinh viên Ngoại trú được 
tăng cường tại Khu Ngoại Chẩn, 
sinh viên lớp lớn Y khoa 5, y khoa 
6, được cắt đặt làm Trưởng và Phó 
phòng khám, dưới quyền điều khiển 
của Bác sĩ Bùi Văn Đức, Thầy Hoàng 
Tiến Bảo đã tín nhiệm Bác sĩ Đức ở 
đây vì anh đã từng làm Trưởng đoàn 
cấp cứu của Hướng Đạo. Các bác sĩ 
và sinh viên ở Ngoại Chẩn sẽ quyết 
định các cas cần giữ lại hay chuyển 
đi các bệnh viện khác (như Chợ 
Rẫy, Nguyễn Văn Học) hay cho về. 
Những cas nào cần giải phẫu cấp 
kỳ sẽ cho chuyển vào phòng 8 nằm 
chờ đợi, bác sĩ giải phẫu đi thăm và 
quyết định những xét nghiệm chẩn 
đoán trước khi quyết định đưa lên 
bàn mổ.

Bác sĩ Trần Thế Nghiệp, Trưởng 
Khoa Quang Tuyến, và anh Hưng, 
kỹ thuật viên, đi tới đi lui phòng 8 để 
nhận các cas cần làm quang tuyến. 
Ông Nguyễn Ngọc Anh (thân sinh 
Bác sĩ Quỳnh Giao, nhạc phụ Bác 
sĩ Nguyễn Đức Tuệ), ông Bình, cô 
Thơ phòng Thí Nghiệm ra vào liên 
tục để lấy máu.

Tại Khu Ngoại Chẩn: Đã có một 
sơ đồ lựa chọn ưu tiên cho các 
trường hợp khẩn cấp:

Ưu tiên 1: Cho các thương tích 
bộ máy hô hấp; Ưu tiên 2 là thương 
tích mạch máu; Ưu tiên 3 thương 
tích sọ não, và ưu tiên 4 dành cho 
thương tích bộ máy tiêu hoá, ưu tiên 
5 bộ phận tiết niệu và ưu tiên 6 cho 
thương tích bộ phận sinh dục, ưu 
tiên 7 mới đến gẫy xương, trật khớp 
(ngoại trừ gẫy xương hở và tình 
trạng tim mạch xấu).

Từ Phòng Ngoại Chẩn, tôi phải 
đi qua phòng Thầy Phạm Biểu Tâm 
với cô Tuyết, thơ ký riêng của ông 
Thầy. Cô Tuyết nói: Thầy Tâm đã 
có mặt ở đây từ 6 giờ 30 sáng và 

tôi thấy Thầy cũng sửa soạn để lên 
phòng mổ, và trên đường, Thầy bị 
bà Quỳ, Y tá trưởng Phòng 4 & 5 
Giải Phẫu tổng quát, níu kéo tìm 
cách trình gấp những hồ sơ khẩn 
cấp. Hôm nay nhận trực, tôi phải tới 
phòng 8 sau khi đi qua phòng Thầy 
Tâm và phòng mổ khẩn cấp dưới 
nhà. Phòng mổ này được mở liên tục 
24/24 giờ. Những trường hợp cấp 
cứu nặng, di chuyển lên lầu 1 khu 
nhà mổ, khó khăn, anh em chúng tôi 
phải mổ ngay tại phòng mổ dưới đất 
này... Nhìn vào, tôi thấy Bác sĩ Võ 
Thành Phụng, và có lẽ cả Bác sĩ Bùi 
Đắc Lộc đang mổ một trường hợp 
đạn bắn vào bả vai của một người 
đàn ông.

Và bây giờ tôi đã tới phòng 8, nơi 
đây tôi phải đi thăm bệnh cùng với 
các Nội trú trực. Phải nói và phải ghi 
nhận tinh thần làm việc rất hăng say 

và kỷ luật của các Nội trú Nguyễn 
Đức Tuệ, Nội trú Phan Thanh Hải 
(Ung thư), Nội trú Phan Thượng 
Hải, Nội trú Lê Quang Ng- hĩa, Nội 
trú Uỷ nhiệm Châu Kim Sơn (Giải 
Phẫu Tổng Quát). Các bác sĩ cựu 
Nội trú Bùi Đắc Lộc (Chỉnh Trực), 
Lê Thanh Các, Lê Tấn Thành (Niệu 
Khoa). Nếu không có các Nội trú, 
các bác sĩ này, quý Thầy và các bác 
sĩ trưởng trực rất khó làm việc vì 
thiếu tay chân!

Tới phòng 8: mới mở cửa vào, tôi 
thấy hôm nay không còn một giường 
trống. Cuối phòng, tôi thấy có một 
cảnh sát đứng ngay cạnh một bà 
bệnh nhân trạc 40 tuổi, nước da hơi 
xạm, chân bị xích vào cuối giường. 
Tôi hỏi bà Thìn, Y tá Trưởng của 
phòng 8: Tại sao lại có cảnh sát theo 
dõi, bà ta là Việt cộng hay sao? Bà 
Thìn cười và trả lời: Không đây là 
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trường hợp một bà, trong lúc hỗn 
loạn đường phố, đã vào hôi của ở 
một tiệm nữ trang, và bà ta đã lấy 
được một chiếc nhẫn kim cương khá 
lớn và nuốt vào bụng. Đêm qua Bác 
sĩ Võ Thành Phụng cho rọi kiếng thì 
quả đúng vậy. Thầy Tâm dặn đừng 
mổ, nhẫn kim cương đó sẽ đi cầu 
ra. Mọi người mặc dầu đang bận rộn 
vì các trường hợp chấn thương nặng 
do pháo kích, cũng phải phì cười! và 
quả vậy tới gần trưa 30-4-1975 thì 
bà ta đã đi cầu trong một cái bô và 
lúc đó cảnh sát cũng đã biến luôn, 
chắc phải bỏ về với gia đình trong 
cảnh hoảng loạn, trong kế hoạch 
vượt biển với gia đình. Chị Thìn và 
cô y tá trẻ đã giữ chiếc nhẫn kim 
cương đó lại để đưa cho Điều dưỡng 
trưởng. Tôi đang đi thăm bệnh thì từ 
ngoài đẩy băng ca vào phòng 8, một 
bệnh nhân đang trong cơn “choc” 
mất máu, Giáo sư Nguyễn Khắc 
Minh, Bác sĩ Trần Quang Dự đã 
được thông báo và sau khi xem tim 
mạch, thì đây là một trường hợp bị 
đạn bắn từ sau lưng bên trái, trổ ra 
phía đằng trước bụng với hội chứng 
nội xuất huyết nặng, nghi ngờ vết 
thương thận và lá lách. Bệnh nhân 
đã được cho truyền máu ngay và 
cần được giải phẫu cấp kỳ tại phòng 
mổ A trên lầu (vì phòng dưới đất, 
Bác sĩ Phụng đang mổ).

Tôi đã phải dừng thăm khám bệnh 
ở phòng 8 vài phút (lúc đó cũng 
có một cas, một bà bệnh nhân ói 
ra máu mạnh bắn cả lên tường, đó 
là một bệnh nhân mà tôi đã biết rõ 
bệnh sử: bà ta bị urê huyết cao và tôi 
đã từng cho lọc máu bằng thận nhân 
tạo), tôi có gọi ông Nghi (Ytá Niệu  
khoa, phụ trách Phòng Thận Nhân 
tạo), để ông ta mời Bác sĩ Dương 
Quang Trí đang đi thăm bệnh ở Khu 
Niệu Khoa, thay tôi chẩn bệnh và 
cho chạy lọc máu ngay hôm nay..

Chạy vội lên phòng mổ A, lầu 1. 
Tới nơi Bác sĩ Lê Tấn Thành (Nội 

trú Niệu Khoa cũ của chúng tôi) đã 
có mặt để phụ tôi, bệnh nhân đã sẵn 
sàng chờ trên bàn mổ. Có chị Lê Thị 
Thuần gây mê túc trực, dưới sự điều 
khiển của Giáo sư Nguyễn Khắc 
Minh. Thầy Ngô Gia Hy đang bận 
rộn bên phòng mổ C cấp cứu cùng 
thầy Hoàng Tiến Bảo với trường hợp 
của một thanh niên ngã từ trên lầu 
cao được chuyển từ Khánh Hội qua 
với chấn thương cột sống và chấn 
thương xương chậu có lẽ bị dập thận 
hay kể cả dập bọng đái luôn.

Phòng mổ E: Bác sĩ Lê Quang 
Dũng và Bác sĩ Văn Kỳ Nam đang 
loay hoay trên bàn mổ, tôi không rõ 
là cas gì. Phòng mổ F, Thầy Trần 
Ngọc Ninh đang phụ giúp Bác sĩ 
Văn Tần, mổ một trường hợp đạn 
pháo kích gẫy nát xương đùi và phải 
ghép nối mạch máu của ống chân.

Thầy Trần Ngọc Ninh cũng rất 
bận, chạy qua chạy lại như con thoi 
giữa BV Bình Dân và BV Nhi Đồng 
(giải phẫu tiểu nhi) vì chỉ còn Bs 
Trần Xuân Ninh rất cực bên đó

Trở lại cas ở phòng mổ A, tôi đã 
mổ vào bụng bằng đường giữa và 
định bệnh khi đó là vết thương thận 
trái với xuất huyết sau phúc mạc 
(hémorragie rétroperitonéale) và 
vết thương ở lá lách. Rất may, vết 
thương thận chỉ bị ở đỉnh trên của 
thận, tôi đã dùng kỹ thuật cắt thận 
một phần (nephrectomie partielle) 
vì chỉ một phần thận đó đã bị nát, 
còn lá lách bắt buộc phải cắt toàn 
phần.

Trong hi tôi đang sửa soạn kẹp 
cuống mạch máu đi vào lá lách, 
thì anh Khánh (chuyên viên dụng 
cụ, chúng tôi cứ gọi là anh Khánh 
tai bèo vì tai của anh hơi tỏa rộng), 
hốt hoảng nói với chúng tôi: “Thôi 
hỏng rồi, Bác sĩ Ân ơi…”, tôi vội 
hỏi: “Hỏng gì?”, tôi nghĩ là thiếu 
dụng cụ để kẹp mạch máu…nhưng 

anh Khánh nói tiếp: “Dương Văn 
Minh đã đầu hàng vô điều kiện!!!”. 
Đúng vào khoảng giữa trưa 30-4-
1975. Tôi, chị Lê Thị Thuần, và ê 
kíp mổ đã bàng hoàng, nhưng vẫn 
phải đứng tại chỗ để cắt cho xong 
cái lá lách của bệnh nhân. Tình hình 
đất nước đen tối, nhưng trên bàn 
mổ, cô Thuần nói: “Huyết áp đã ổn 
định, tình trạng bệnh nhân sáng sủa 
hơn…”

Đó là một kỷ niệm trong đời thầy 
thuốc không bao giờ tôi quên được.

Ra khỏi phòng mổ A, bên cạnh là 
phòng mổ B, Bác sĩ Nguyễn Chấn 
Hùng đang rửa tay để sửa soạn 
vào mổ trường hợp một bà bị chấn 
thương ngực, đây là vùng giải phẫu 
mà bác sĩ Hùng rất quen thuộc khi 
mổ ung thư vú, ung thư phổi… Tôi 
và Hùng chỉ lặng lẽ nhìn nhau, trước 
thời cuộc đen tối. Tôi lên phòng ăn 
của Lầu

Nội trú nghỉ tạm: Đài Truyền hình, 
đài Phát thanh để nhạc giải phóng 
liên tục, không còn giọng nói của 
các xướng ngôn viên quen thuộc 
ngọt ngào ngày xưa… Bây giờ … là 
giọng của nữ xướng ngôn viên chua 
như dấm, lâu lâu có một vài tuyên 
bố của những tên đón gió trở cờ, 
của những tên Việt cộng  nằm  vùng  
như  Huỳnh  Tấn  Mẫm,  Dương  
Văn  Đầy….kêu  gọi, xen vào đó 
là tiếng nhạc được nhai đi nhai lại 
“Giải phóng miền Nam chúng  ta  
cùng  quyết  chiến  đấu,  cùng  quyết  
chiến  đấu….”.  Nếu  tôi không lầm, 
sau này được biết đây là bản nhạc 
của Huỳnh Minh Tiễng. Nghỉ ít phút 
trước khi xuống lầu 1 mổ tiếp, tôi 
tạm thả tâm tư về những  năm  tháng  
về  trước,  hồi  còn  Nội  trú,  cũng  
phòng  này  đây, những tiếng nhạc 
đau xót cho sự hy sinh   của trai thời 
chiến. Trong bài Kỷ vật cho em, với 
giọng ca Thái Thanh ray rứt: “Em 
hỏi anh, em hỏi anh: bao giờ trở 
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lại…Xin trả lời,  xin trả lời mai mốt 
anh VỀ….ANH trở VỀ có thể bằng 
chiến thắng Plemei hay Đức Cơ,  
Đồng Xoài, Bình Giã…Anh trở VỀ 
có khi là hòm gỗ cài hoa…

Ôi biết bao hy sinh thật đáng 
ngưỡng mộ và khâm phục của các 
anh chiến binh VNCH. Cũng phòng 
này đây, cũng có những tiếng nhạc 
êm dịu, tình tứ:

“Trả lại em yêu, khung trời Đại 
học, con đường Duy Tân, cây dài 
bóng mát…”

Bây giờ đây, nhiều người thân, 
nhiều bạn bè đã ra đi, ra đi thật xa. 
Thực tế chỉ còn những tiếng nhạc 
của đoàn quân xâm lăng miền Nam.

1-5-1975: 6 giờ sáng, ông Lâu đã 
thông báo với chúng tôi: “Hôm nay 
họ tới”. Ông nói họ là chúng tôi hiểu 
là ai. Vừa nói xong thì 6 giờ 30, 3 
người mặc quần áo kaki, mầu xanh 
lá cây, rộng thùng thình, đầu đội nón 
tai bèo vành rộng, chân đi dép râu, 
tiến vào cổng. Người đi giữa đeo 
súng lục, hai người hai bên đeo AK 
47 trên vai. Vào tới bên trong, tới 
gần Khu Ngoại Chẩn, ông Lâu mới 
giới thiệu với 3 người này: “Đây là 
Giáo sư Hoàng Tiến Bảo, Giám đốc 
BỆNH VIỆN BÌNH DÂN”. 3 người 
này nói: “Chào các anh!” và sau 
đó ông Lâu đã hướng dẫn 3 người 
đó vào phòng của Thầy Đào Đức 
Hoành ngày xưa. Nơi đây, trước kia 
chúng tôi thường hay lên họp với 
Thầy Hoành và bác sĩ Thường trú 
để chia bảng trực. Sau đó, ông Lâu 
đã hướng dẫn đi thăm một số khoa 
cấp tốc và Uỷ Ban Quân Quản ngỏ ý 
gặp toàn thể các bác sĩ và nhân viên.

7 giờ 30 sáng, ông Lâu đã cho 
thông báo trên loa phóng thanh : 
“Bác sĩ Trưởng Khối Chuyên Môn 
Hoàng Tiến Bảo và Uỷ Ban Quân 
Quản (tên gọi mới của nhóm 3 người 
quân MTGPMN), kính mời toàn thể 

các bác sĩ, dược sĩ, y tá và nhân viên 
tới họp tại Giảng đường A.”

Anh em chúng tôi đã thu xếp các 
cas mổ để dành thời giờ cùng xuống 
Giảng đường A.

Khi đi trên hành lang tới Giảng 
Đường A, Thầy Trần Ngọc Ninh có 
ghé tai Thầy Nguyễn Khắc Minh 
nói nhỏ về câu Kiều:

“Cũng liều nhắm mắt đưa chân
Để xem Việt cộng xoay VẦN đến 

đâu!”
Khi tới Giảng Đường A, chúng tôi 

rất an tâm và hãnh diện vì đã thấy sự 
hiện diện của các Thầy Phạm Biểu 
Tâm, Trần Ngọc Ninh, Ngô Gia Hy, 
Nguyễn Văn Út, Phan Ngọc Dương, 
Nguyễn Đình Cát, Nguyễn Khắc 
Minh… Các Thầy có một dáng điệu 
rất chững chạc và có thể nói là hiên 
ngang của những kẻ sĩ, những thầy 
thuốc lúc nào cũng ở sát cánh cứu 
chữa những đồng bào ruột thịt của 
mình. Hoàn toàn không có tư cách 
của những “hàng thần lơ láo phận 
mình ra sao !” Bởi vì chủ trương của 
các Thầy của BỆNH VIỆN BÌNH 
DÂN là sẵn sàng cứu chữa những 
bệnh nhân không phân biệt chiến 
tuyến. Đó là sứ mệnh cao cả nhất 
của một người thầy thuốc.

7 giờ 45 sáng 1-5-1975 : trong 
Giảng đường A, Uỷ Ban Quân Quản 
và ông Lâu đã đặt sẵn một cái bàn ở 
giữa và sát tấm bảng lớn trên tường 
với 4 cái ghế: 3 cho Uỷ Ban Quân 
Quản và 1 cho Bác sĩ Trưởng Khối 
Chuyên Môn. Thầy Bảo và Ba Trần 
Y (trưởng ban quân quản) ngồi giữa, 
Ba Liên và Năm Lực (hay là Mười 
Quý, tôi không nhớ rõ) ngồi hai bên.

Thầy Bảo đã rất tế nhị và rất 
khiêm nhường đã mời Thầy Phạm 
Biểu Tâm ngồi ở giữa với Uỷ Ban 
Quân Quản nhưng Thầy Tâm đã từ 
chối và mời Thầy Hoàng Tiến Bảo 

với tư cách Giám Đốc BỆNH VIỆN 
BÌNH DÂN (Trưởng Khối Chuyên 
Môn tên mới) ngồi và … Thầy 
Phạm Biểu Tâm ngồi đầu dãy ghế 
bên hông sát cửa vào Giảng Đường 
gồm 7 chiếc ghế dành cho các Giáo 
sư (các Thầy Phạm Biểu Tâm, Trần 
Ngọc Ninh, Ngô Gia Hy, Nguyễn 
Văn Út, Phan Ngọc Dương, Nguyễn 
Đình Cát, Nguyễn Khắc Minh… ).

Những hàng ghế đầu của dãy ghế 
ngang: Ông Lâu đã cho mời các Bác 
sĩ trưởng trực, Võ Thành Phụng, 
Nguyễn Chấn Hùng, Đặng Phú Ân, 
Văn Tần, Văn Kỳ Nam. Sau đó là 
bác sĩ các Khoa Giải Phẫu Tổng 
Quát, Chỉnh Trực, Ung Thư, Da 
Liễu, TMH, Nha Khoa và các Nội 
Trú, Y tá, và nhân viên, y công….

Mọi người nhìn nhau như thầm 
nói: “tôi luôn ở đây với các anh 
các chị. Nhưng trong trí mỗi người, 
người nào cũng hoang mang và bề 
bộn việc nhà, việc nước, về tương 
lai gia đình, vợ chồng, con cái mình 
sẽ ra sao đây”. Số phận của những 
người thân đã ra đi có tới bờ tới 
bến không? Hay chết trên biển cả. 
Những người thân ở vùng đã bị xâm 
chiếm sẽ ra sao? Kẻ xâm lăng sẽ đối 
xử với mình như thế nào?

Lẽ dĩ nhiên, cũng có nhiều dự án 
đào thoát, dự án vượt biên mà không 
ai nói với ai cả.

Nhưng trước mắt với những nạn 
nhân, tử thần đã kề sát, sự hy sinh 
của chúng ta đã đem lại phần nào an 
ủi và yên lòng.

Phải công nhận một điểm ở đây: 
Các Thầy chúng tôi ở BỆNH VIỆN 
BÌNH DÂN đã là tấm gương sáng 
cho chúng tôi, bằng y đức và niềm 
kiêu hãnh, chí hào hùng của quý 
Thầy (như đã từng chứng tỏ qua 
bao giai đoạn từ khi Việt Minh cướp 
chính quyền, từ miền Bắc di cư vào 
miền Nam), Tết Mậu Thân 1968, 
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mùa hè đỏ lửa 1972…

Sau những giờ phút căng thẳng, 
những tuyên bố láo khoét của Ba 
Trần Y….Uỷ Ban Quân Quản: 
“Đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào, nào 
là chúng tôi đã dùng nước dừa tươi 
thay serum truyền cho bệnh nhân 
v.v…”, thì cuối buổi họp, một phụ 
nữ chắc do dấy động của quân giải 
phóng đã la hét: “Đêm qua, các bác 
sĩ mổ cho em tôi và đến khuya thì 
em tôi đã chết”, thì Thầy Hoàng Tiến 
Bảo đã rất nhã nhặn nói: “Sáng nay 
lúc 4 giờ sáng, tôi xuống nhà xác, đã 
có 34 xác nằm ở đấy. Đó là 34 thất 
bại của chúng tôi”……”Chúng tôi 
chịu trách nhiệm về những thất bại 
ấy, và giờ này, tôi muốn bào chữa 
cách nào, thì trách nhiệm ấy, chúng 
tôi hoàn toàn phải gánh”.

Thầy Phạm Biểu Tâm nói rất thâm 
thuý và có ý chửi xéo, “tôi nghĩ đó 
cũng là thành công của các anh”. 
Nói xong, chúng tôi thấy Thầy đỏ 
mặt và miệng hơi chúm chím với 
đôi gò má hóp từ mấy tuần qua. 
Trên đây là khúc phim quay lại phần 
nào của những ngày mà tôi khắc ghi 
qua lời của Thầy Hoàng Tiến Bảo 
“Ngày dài nhất trong đời bác sĩ”.

Giờ đây 47 năm đã trôi qua, không 
nhẹ nhàng như chúng ta tưởng. 44 
năm bi thảm với những cảnh gia 
đình tan nát, sinh ly tử biệt. Chết 
trong nhiều cảnh thương tâm, chết 
ngay trên chiến trường sôi động, 
chết vì bị Cộng quân pháo kích, 
chết trong rừng sâu, trong tủi nhục 
tù đày, hay chết trên biển cả, chết 
chìm sâu dưới lòng đại dương. Rồi 

tới đất tạm dung, gặp nhiều cảnh đời 
đảo nghịch, gặp khó khăn trong việc 
hội nhập, bắt đầu xây dựng lại từ hai 
bàn tay trắng khi đã luống tuổi trong 
một xã hội xa lạ…

Nhưng rất may, các người trẻ của 
chúng ta, những thế hệ tiếp nối đã 
và đang tạo dựng được nhiều thành 
quả xuất sắc trong nhiều ngành 
nghề tại các xứ tạm dung để đền đáp 
công sức khó nhọc của thế hệ cha 
ông đem con cháu ra đi tìm một đời 
sống tự do nơi xứ người .

Tôi muốn dành một phần nhỏ cuối 
bài BVBD trong những ngày khói 
lửa 1975 để đặc biệt ghi khắc những 
kỷ niệm thật trân quý về một vị 
Thầy : Thầy Hoàng Tiến Bảo.

Thầy Bảo đã ngày đêm hướng 
dẫn chúng tôi tại BVBD, đã lèo lái 
con thuyền BVBD với chức Trưởng 
Khối Chuyên Môn trong những 
ngày bấp bênh nhất trước làn sóng 
đỏ của việt cộng. Thấy Hoàng Tiến 
Bảo, bề ngoài mang dáng dấp của 
một ông thầy nghiêm khắc khó 
khăn, của một tu sĩ một Đại Chủng 
Viện (mà Thầy đã tu học). Nhưng 
những ai đã có dịp tiếp xúc hay làm 
việc với Thầy đều khẳng định một 
điểm : Thầy là người rất cởi mở, hoà 
nhã, đem lại không khí làm việc rất 
vui vẻ, phối hợp hài hòa những giây 
phút thật trào phúng, dí dỏm với 
những giây phút nghiêm trang trong 
việc tổ chức, kế hoạch rất chu đáo.

Nhờ vậy mà anh em chúng tôi 
đã sống và làm việc hăng say để 
phục vụ bệnh nhân, không biết mệt 
trong những ngày gay cấn nhất của 
thời cuộc. Không những thế, Thầy 
Hoàng Tiến 

Bảo và những thầy khác đã làm 
cho “quân giải phóng” phải kính 
nể, không một ai của họ dám đụng 
vào các công tác chuyên môn của 
BVBD.

Sau 8 năm tận tâm phục vụ đồng 
bào, những nạn nhân chiến tranh 
Việt Nam dưới chế độ cộng sản, 
Thầy đã tới được Hoa Kỳ năm 
1983 với nhiều nếp nhăn hằn in trên 
khuôn mặt, với bộ tóc bạc khá nhiều. 
Thầy đã qua đời vì bạo bệnh ở Hoa 
Kỳ. Thầy để lại biết bao thương 
tiếc cho gia đình, cho bạn bè, cho 
môn đệ, cho gia đình các nạn nhân 
chiến cuộc.Tất cả đều thương tiếc 
Thầy, nhất là trong những ngày với 
khí thiêng của tháng tư mỗi năm. 
Cầu nguyện cho Thầy được bình an 
trong tình thương bao la của Thiên 
Chúa.

Sau cùng, chúng tôi xin đặc biệt tri 
ân tất cả quý Thầy, quý anh chị em 
đồng nghiệp, toàn thể quý vị điều 
dưỡng và huynh trưởng nhân viên 
BVBD kính quý, đã hỗ trợ tinh thần 
chúng tôi trong những ngày cam 
go nhất của đất nước, những ngày 
Saigon đang trong cơn hấp hối.

Montreal, 

Những ngày tháng Tư đen 

BS Đặng Phú Ân

Thầy Bảo chụp tại Hoa-kỳ
Tư-liệu Bs Nguyễn-Văn-Đức
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Thơ Đoan Phương

Sài Gòn 
tình nghĩa nắng mưa

 
Hò/ngâm:          

Sài Gòn đèn đỏ đèn xanh
Ðèn nào em chọn cho anh theo cùng?

Ðèn nào có nghĩa thủy chung
Dẫu cho mưa nắng vẫn sáng trưng giữa trời!

Sài Gòn đẹp nắng trong mưa
Mưa xuyên qua nắng cho vừa lòng nhau

Sài Gòn nhớ lẹ, thương lâu
Nay thương mai cưới, bắc cầu em qua.

Sài Gòn phố gấm đường hoa
Nhà cao cửa rộng, con phà mênh mang

Sài Gòn một bước thênh thang
Nay thiếu mai đủ cho lòng nàng vui.

Sài Gòn lắm cảnh bùi ngùi
Khi thương thương vội khi lìa lìa xa.

Sài Gòn chất phác thật thà
Có sao nói vậy ai mà không thương.

Sài Gòn gặp buổi nhiễu nhương
"Tắt đèn tối lửa" tìm phương đỡ đần

 Sài Gòn dễ mến dễ gần
Nắng mưa mưa nắng cũng cần có nhau!

Sài Gòn chín bỏ làm mười
"Dĩ hòa vi quý" ai thời giận ai

Sài Gòn trung hiếu hai vai
Nặng tình đất nước, thương hoài tình quê.

 Sài Gòn muôn lối đi về
 Ðông Tây Nam Bắc cũng vô Bến Thành.

Đoan Phương
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Sẽ đưa em về
 

Hò/ngâm:
Sài Gòn vẫn bất thường mưa nắng
Nhõng nhẽo như em gái Sài Gòn

Có gì đó chút dễ thương
Ðang mưa lại nắng đang buồn lại vui.

 
Sài Gòn sáng nắng chiều mưa

Sáng mưa chiều nắng dây dưa nỗi buồn
Sài Gòn để nhớ, để thương

Thương thương, nhớ nhớ con đường em sang!
 

Sài Gòn mùa gió nam non
Trời không ngưng gió, anh còn ở đây.

Sài Gòn chưa thấy đã say
Chưa vay đã nợ ngất ngây với nàng.

 
Sài Gòn mấy chuyến phà ngang

Sợ em dại sóng, đường hầm phải xây
Sài Gòn mấy chiếc cầu quay

Sợ chân em vấp, phải thay cầu vồng.
 

Sài Gòn đang đổ mưa giông
Em bắt phải nắng, thì nắng, nếu không em hờn.

Sài Gòn chẳng có mùa đông
Em muốn trời lạnh, thì lạnh, nếu không em buồn.

 
Sài Gòn còn nhớ hay chăng

Duy Tân cũng đợi, Bến Bạch Ðằng cũng mong
Những đêm trăng sáng Sài Gòn

Ðèn xanh đèn đỏ đâu còn thấy trăng.
 

Sài Gòn ai khó mà quên
Trăm ngàn điệu nhớ không tên giao mùa

Sài Gòn ngọn cỏ gió đùa
Dầu sao anh cũng sẽ đưa em về.

Đoan Phương
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Giỗ Tổ 
Hùng Vương 

Ghi Ơn 
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Bách Việt - Đại Việt
Tổ tiên người Việt chúng ta biết dã tâm của các triều 

đại Trung Hoa muốn  chôn vùi cái tên Bách Việt mãi mãi 
để họ có thể đường đường chính chính chiếm giữ di sản 
của nền văn minh đó gộp vào cái gọi là nền văn minh 
Trung Hoa ”vĩ đại”.

Tổ tiên chúng ta cũng biết “Trung Quốc” sẽ không bao 
giờ từ bỏ dã tâm xâm lược Việt Nam, hậu duệ chính danh 

của nền văn minh Bách Việt trong quá khứ nên luôn 
luôn nhắc nhở con cháu phải đề cao cảnh giác.

Tổ tiên người Việt cũng biết sẽ có ngày chính con 
cháu người Việt sẽ bị Hán Sử lừa gạt để tin rằng Việt 
Nam và Bách Việt không liên quan đến nhau, và rằng 
chúng ta cũng chỉ là một chủng của người Hán.

Vậy nên, cách để tiền nhân chúng ta giúp con cháu 
khắc ghi rõ ràng nhất về nguồn cội và văn hóa của mình 
là việc đặt tên Quốc Hiệu. Không phải ngẩu nhiên ông 
cha ta đã chọn quốc hiệu là “Đại Việt”. Tên gọi này 
chính thức có từ thời kỳ vua Lý Thánh Tông (1054 – 
1072), vua thứ 3 của Nhà Lý.

Trước đó kể từ thời kỳ trị vì của Đinh Bộ Lĩnh, quốc 
hiệu là Đại Cồ Việt cũng có nghĩa là “rất lớn”. Quốc 
hiệu Đại Việt tồn tại tổng cộng trong thời gian 723 năm, 
bắt đầu từ thời vua Lý Thánh Tông đến thời vua Gia 
Long (1054 – 1804).

Tên gọi Đại Việt được dùng làm quốc hiệu trong thời 
kỳ cai trị của các chính quyền nhà Lý, nhà Trần, nhà 
Hậu Lê, nhà Mạc, nhà Tây Sơn và 3 năm đầu thời nhà 
Nguyễn. Trong quá trình này, tên gọi chính thức Đại 
Việt bị gián đoạn ngắn ngủi một lần 27 năm vào thời 
nhà Hồ và thời thuộc Minh (1400 – 1427).

Rõ ràng Tổ Tiên muốn nhắn gửi một điều không phải 
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bàn cãi rằng chúng ta là người Việt, mà không phải 
người Việt bình thường mà là Đại Việt. Tại sao lại chọn 
chữ Đại, bởi Ông Cha chúng ta nhận thức đươc ngày 
xưa Bách Việt là một đại chủng bao gồm nhiều bộ tộc 
như U Việt, Ngô Việt, Mân Việt, Âu Việt, Lạc Việt… 
trong nền Cộng Hòa Liên Bang Bách Việt thời các Vua 
Hùng.

Dưới áp lực của các triều đại du mục Phương Bắc, 
các Tộc Bách Việt một phần đã phải lùi dần về Phương 
Nam cố thủ, và vùng đất quần cư cuối cùng hiện nay 
là Việt Nam. Dùng tên gọi nhóm Việt sẽ không thể bao 
hàm được hết ý nghĩa của sự tụ cư này, vậy nên dùng 
chữ Đại là hợp lý nhật. Nó vừa bao hàm Việt Nam là 
nơi tập trung được tinh hoa của Bách Việt, nó cũng cho 
thấy đây là nơi tập trung của các nhóm Bách Việt kiên 
cường và bất khuất nhất ! Từ “Đại” là sự tập hợp mang 
tính thống nhất của các tộc Việt là một cách nói giản thể 
của “Tinh Hoa Bách Việt”.

Vậy nên việc người “Trung Quốc” và một số thành 
phần “Xác Việt Hồn Tàu” cố tình tách Việt Nam ra khỏi 
”Văn Minh Bách Việt” là một mưu mô hết sức thâm 
hiểm đầy thủ đoạn.

Hiện nay đa phần các nhóm Tộc Việt ở lại “Trung 
Quốc” đã hàng ngàn năm bị giặc “Hán Hóa”, đã phải 
thay tên đổi họ và dần bị đứt quãng với gốc Bách Việt 
của mình mà dần quên cội nguồn. Chỉ có người Việt 
Nam với cội rễ liền mạch từ thời kỳ Thần Nông Viêm 
Đế, cho tới Đế Minh, Kinh Dương Vương rồi tới Lạc 
Long Quân Âu Cơ, tới thời đại Hùng Vương, chủng tộc 
xuyên suốt là Đại Chủng Việt.

Lãnh thổ xuyên suốt từ Huyền Sử tới Lịch Sử là phần 
lãnh thổ bao la của nước Xích Quỷ, Nước Văn Lang từ 
bờ Nam sông Dương Tử Hồ Bắc Hồ Nam Tam Hiệp 
xuôi Nam qua Ngũ Lĩnh Quảng Đông Quảng Tây, xuôi 
Nam tới sông Hồng là có quyền thừa kế chính tông nền 
Văn Minh và Văn Hóa Lúa Nước của Đại Chủng Bách 
Việt; là truyền thừa 5000 các nền văn hóa Lương Chử 
và Đông Sơn.

Hiểu được điều này mới thấy tại sao “Nhà Nước Trung 
Hoa” muốn chôn vùi chủ đề “Bách Việt”, tại sao Hán 
Sử luôn xuyên tạc về tộc Việt; tại sao “Nhà Nước Trung 
Hoa” luôn muốn áp đặt Việt Nam thành một giống dân 
ở Đông Nam Á không có liên quan gì đến Bách Việt.

Phải hiểu được điều này mới thấy tổ tiên ta lại đặt tên 
nước là Đại Việt nhằm giữ liền mạch với Đại Chủng 
Bách Việt khi xưa; nối liền mạch “Huyền Sử” khi xưa 
với “Lịch Sử” ngày nay… (Thái Tử Sin TV)

Trong bối cảnh liền mạch như thế chúng ta mới thấy 
dã tâm của Sử Hán khi viết rằng: Hai Bà Trưng nổi loạn 
ở vùng sông Hồng, mà chính xác là: Trưng Nữ Vương 
thống lãnh toàn bộ binh lực của Nhà Nước Lĩnh Nam 
Bách Việt, hậu thân của Nước Văn Lang Bách Việt thời 
các Vua Hùng đứng lên đánh đuổi nhà Đông Hán dành 
Độc Lập Tự Chủ cho Đại Tộc Bách Việt. Bà xứng đáng 
với danh hiệu “Trưng Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam”.

Trong bối cảnh liền mạch như thế chúng ta mới thấy 
HCM và Đảng CSVN là loài dun dế cúi đầu  gọi giặc 
Hán là cha, phủ phục dưới chân Hán Tập nhận vòng 
kim cô 4 Tốt 16 Chữ Vàng.

Trong bối cảnh liền mạch như thế chúng ta cần Hoa 
Kỳ & Thế Giới Tự Do cắt đứt các vòi bạch tuộc của 
đảng CS Tàu đang khống chế và tha hóa thế giới về mọi 
mặt tạo cơ hội cho người Việt Nam thêm động năng 
trong nỗ lực “Diệt Cộng Thoát Trung” của Dân Tộc 
Việt Nam hiện nay để xứng đáng thừa kế nền Văn Minh 
Văn Hóa của Đại Chủng Bách Việt

Lạc Việt
April 9, 2022                              

THỜI ÐẠI 
HÙNG VƯƠNG 
LÀ CÓ THẬT

Trong tác phẩm "Cultural Frontiers in Ancient East 
Asia" của William Watson viết về những đồ vật đào lên 
tại tỉnh Hồ Nam thì tháng 2 năm 1971, các nhà khảo cổ 
tìm được ở Liu-ch'êng-ch'iao Trường Sa thuộc vùng Hồ 
Nam một cái Qua còn nguyên vẹn. Cái Qua là vũ khí 
độc đáo của tộc Việt và đặc biệt là “Cái Qua” này có 
khắc tên một vị vua tên là Nhược Ngao.

Theo Sử Ký Tư Mã Thiên và Xuân Thu Tả Truyện thì 
vị vua có hiệu là Nhược Ngao là vị vua Hùng thứ 14 
tên thật là Hùng Nghi hiệu Nhược Ngao cai trị vào năm 
789 trước Tây Lịch. Ðây là vị vua Hùng thứ 14 trong 
18 vị Hùng vương, mà chúng ta thường gọi là 18 đời 
Hùng vương.

Như vậy, bộ Sử Ký Tư Mã Thiên và bộ Xuân Thu Tả 
Truyện ghi chép về vị vua Hùng thứ 14 được xác nhận 
bởi kết quả khảo cổ đã xác minh thời đại Hùng Vương 
có thật trong lịch sử. Sự tích Ngọc Phả Truyền Thư ghi 
rõ chi Hùng Vương thứ 14 là chi Kỷ gồm 4 đời vua từ 
năm 807 TDL tới 718 TDL.
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Theo những nguồn sử liệu thì thời đại Hùng Vương 
gồm 18 đời kể từ khi Kinh Dương Vương lên ngôi năm 
2879 TDL và chấm dứt vào đời Hùng Duệ Vương 258 
TDL. Như vậy thời đại Hùng Vương kéo dài 2622 năm, 
tính ra trung bình mỗi đời Vua trị vì khoảng 150 năm. 
Ðể giải thích sự kiện lịch sử này, các nhà sử học Mác 
Xít viết sử theo nghị quyết của đảng Cộng sản đã nhất 
loạt kéo lùi lịch sử cho phù hợp với sử quan Ðại Hán và 
đế quốc Trung Cộng bây giờ là nước Văn Lang chỉ mới 
thành lập vào đời Chu Trang Vương (696-682TCN). 
Việc làm này phù hợp với những gì Tiền Hy Tộ sửa đổi 
trong Ðại Việt Sử Lược để hợp thức hóa việc Hán tộc 
xâm lăng rồi sát nhập các nước Việt vào lãnh thổ Trung 
Quốc.

Nguyễn Như Ðỗ thời vua Lê Thánh Tôn ghi lại công 
trình nghiên cứu của Trần Huy Bá về “Hùng Vương 
Sự Tích Ngọc Phả Cổ Truyện” cho thấy thời đại Hùng 
Vương kéo dài 2622 năm gồm 47 đời vua. Theo bản 
“Hùng Vương Ngọc Phả” thì đời vua Chữ Hán là "Thế", 
"Thế" không phải chỉ một đời vua mà là một dòng vua, 
một triều đại gồm nhiều đời vua. Riêng chi thứ 18, chi 
cuối cùng của thời đại Hùng Vương gồm 3 đời vua trị vì 
suốt 150 năm. Hiện ở Ðình Tây Ðằng, huyện Ba Vì tỉnh 
Vĩnh Phú còn thờ bài vị "Tam Vị Quốc Chúa", chi này 
chấm dứt năm Quý Mão 258 TDL vào cuối đời Chu. 
Mỗi dòng vua được xếp theo thứ tự bát quái và thập can 
như sau: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Ðoài 
và Giáp, Ất, Bính, Ðinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, 
Quý.

Theo sự tích Ngọc Phả Truyền Thư thì thời Hùng 
Vương gồm 47 đời vua theo thứ tự sau:

1. Chi Càn: Kinh Dương Vương, Ðại Việt Sử Ký Toàn 
Thư của Ngô Sĩ Liên chép: “Kinh Dương Vương là vị 
vua đầu tiên của nước Ðại Việt ta, cùng với Ðế Nghi 
ở Phương Bắc lên ngôi năm 2879 TDL”. Kinh Dương 
Vương huý Lộc Tục, sinh năm Nhâm Ngọ 2919 TDL, 
lên ngôi năm 41 tuổi, trị vì 86 năm từ Nhâm Tuất 2879 
TDL đến Ðinh Hợi 2794 TDL.

2. Chi Khảm: Lạc Long Quân húy Sùng Lãm tức 
Hùng Hiền Vương, sinh năm Bính Thìn 2825 TDL lên 
ngôi năm 33 tuổi. Chi này kéo dài 269 năm từ Mậu 
Tý 2793 đến Bính Thìn 2525 TDL. Thời kỳ này được 
truyện cổ tích họ Hồng Bàng truyền kỳ gọi là huyền sử 
Rồng Tiên.

3. Chi Cấn: Hùng Quốc Vương húy Hùng Lân từ 
2524 đến 2253 TDL dài 271 năm. Thời kỳ này theo 
truyền thuyết thì mẹ Âu dẫn 50 con ở lại vùng cao rồi 

cùng nhau suy cử người con trưởng lên làm vua, lấy 
hiệu là Hùng vương đóng đô ở Châu Phong. Thời kỳ 
này cũng chính là thời kỳ Hoàng Ðế diệt Li-Vưu thủ 
lĩnh của Tam Miêu ở phương Nam và Du Võng của 
dòng Thần Nông Phương Bắc. 

4. Chi Chấn: Hùng Hoa Vương húy Hùng Bửu Lang, 
sinh năm 2254 TDL, chi này kéo dài 342 năm.

5. Chi Tốn: Hùng Hi Vương húy Bảo Long sinh năm 
2030 TDL, lên ngôi năm 59 tuổi, chi này kéo dài 200 
năm.

6. Chi Ly: Hùng Hồn Vương, húy Long Tiên Lang, 
sinh năm 1740 TDL, chi này gồm 2 đời vua, kéo dài 
81 năm.

7. Chi Khôn: Hùng Chiêu Vương, húy Quốc Lang, 
sinh năm 1659 TDL, lên ngôi năm 12 tuổi, gồm 5 đời 
vua, dài 200 năm.

8. Chi Ðoài: Hùng Vĩ Vương, húy VĂN LANG, sinh 
năm 1469 TDL lên ngôi năm 31 tuổi, chi này gồm 5 đời 
vua, cả thảy là 100 năm. Thời kỳ này, truyền kỳ lịch sử 
kể rằng giặc Ân sang đánh nước ta bị Phù Ðổng Thiên 
vương đánh cho tan tác. Sử Tàu ghi là đời Cao Tông 
triều Ân đánh nước Quỷ Phương 3 năm đóng quân ở 
đất Kinh.

9. Chi Giáp: Hùng Ðịnh Vương, húy Chân Nhân 
Lang, sinh năm 1375 TDL, lên ngôi năm 45 tuổi. Chi 
này gồm 3 đời vua, kéo dài 80 năm.

10. Chi Ất: Hùng Uy Vương húy Hoàng Long Lang, 
sinh năm 1287 TDL, lên ngôi năm 37 tuổi, gồm 3 đời 
vua dài 90 năm.

11. Chi Bính: Hùng Trinh Vương húy Hưng Ðức 
Lang, sinh năm 1211 TDL, lên ngôi năm 51 tuổi. Chi 
này gồm 4 đời vua kéo dài 107 năm.

12. Chi Ðinh: Hùng Vũ Vương húy Ðức Hiền Lang, 
sinh năm 1105 TDL, lên ngôi năm 52 tuổi, gồm 3 đời 
vua, dài 96 năm.

13. Chi Mậu: Hùng Việt Vương, húy Tuấn Lang, sinh 
năm 982 TDL, lên ngôi năm 23 tuổi, chi này gồm 5 đời 
vua, kéo dài 105 năm.

14. Chi Kỷ: Hùng Anh Vương, húy Viên Lang, sinh 
năm 894 TDL, lên ngôi năm 42 tuổi, gồm 4 đời vua, dài 
89 năm.

15. Chi Canh: Hùng Triệu Vương, húy Chiêu Lang, 
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sinh năm 748 TDL, lên ngôi năm 35 tuổi, chi này gồm 
3 đời vua, kéo dài 94 năm. Thời kỳ này là thời kỳ Xuân 
Thu Chiến Quốc.

16. Chi Tân: Hùng Tạo Vương, húy Ðức Quân Lang, 
sinh năm 712 TDL, lên ngôi năm 53 tuổi, chi này gồm 
3 đời vua, kéo dài 92 năm. Hùng Triều Ngọc Phả, Thần 
Phả xã Tiên Lát, huyện Việt Yên, tỉnh Hà Bắc ghi rõ là 
đến đời Hùng Vương thứ 16 là Hùng Tạo Vương húy 
Ðức Quân Lang dời đô xuống Phong Châu Thượng. 
Hùng Tạo Vương (660TDL đến 569 TDL) ngang với 
Chu Linh Vương thời Ðông Chu. Sử quan triều Thanh 
là Tiền Hy Tộ đã đổi tên Ðại Việt Sử Lược là Việt Sử 
Lược sau khi sửa đổi nội dung, xuyên tạc ý nghĩa lập 
quốc và kéo lùi niên đại thành lập nước Văn Lang.

17. Chi Nhâm: Hùng Nghi Vương, húy Bảo Quang, 
sinh năm 576 TDL, lên ngôi năm 9 tuổi, gồm 4 đời vua, 
dài 160 năm.

18. Chi Quý: Hùng Duệ Vương, húy Huệ Vương 
Lang, sinh năm 421TDL, lên ngôi năm 14 tuổi, chi này 
gồm 3 đời vua, kéo dài 150 năm. Hiện ở Ðền Hùng còn 
bài vị thờ "Tam Vị Quốc Chúa".

Như vậy, theo Nguyễn Như Ðỗ thời vua Lê Thánh 
Tôn ghi lại công trình nghiên cứu của Trần Huy Bá về 
“Hùng Vương Sự Tích Ngọc Phả Cổ Truyện” thì thời 
đại Hùng Vương kéo dài 2622 năm gồm 47 đời vua. 
Theo bản “Hùng Vương Ngọc Phả” thì đời vua Chữ 
Hán là "Thế", "Thế" không phải chỉ một đời vua mà là 
một dòng vua, một triều đại gồm nhiều đời vua. Riêng 
chi thứ 18, chi cuối cùng của thời đại Hùng Vương gồm 
3 đời vua trị vì suốt 150 năm.

Hiện ở Ðình Tây Ðằng, huyện Ba Vì tỉnh Vĩnh Phú 
còn thờ bài vị "Tam Vị Quốc Chúa", chi này chấm dứt 
năm Quý Mão 258 TDL vào cuối đời Chu. thực ra là 
18 chi, mỗi chi gồm nhiều đời vua Hùng. Nếu tính từ 
thời Ngô Quyền giành độc lập năm 938 đến Bảo Ðại 
vị vua cuối cùng đời Nguyễn 1945 thì có 10 triều đại 
Ngô, Ðinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê, Mạc, Tây Sơn, 
Nguyễn gồm 68 vị vua trị vì 1007 năm thì trung bình, 
mỗi vị vua trị vì gần 15 năm. Như vậy, chúng ta phải 
hiểu 18 đời ở đây là 18 chi, 18 triều đại và mỗi triều 
đại gồm nhiều đời vua, tất cả là 47 đời vua Hùng trị vì 
2.622 năm.

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
     Hàng năm cứ vào ngày mồng mười tháng ba Âm 

lịch, nhân dân cả nước nô nức kéo về đền Hùng để dự lễ 

giỗ Tổ Hùng Vương, người khai mở nước Văn Lang xa 
xưa của Việt tộc. Truyền thống uống nước nhớ nguồn, 
ăn quả nhớ kẻ trồng cây đã đi vào tâm thức Việt như 
một nguồn suối tâm linh làm phong phú thêm đời sống 
tinh thần của người Việt.

     Ngay tự thuở xa xưa, người Việt cổ đã có một đời 
sống tâm linh siêu vượt. Người Việt cổ đã sớm nhận 
thức được cuộc sống thường nhật để tìm ra lẽ sống của 
cả một đời người nên không chỉ tin vào thần thánh mà 
còn tin vào chính con người. Chính vì vậy, từ xa xưa 
người Việt ngoài việc thờ cúng thần linh giúp cho cuộc 
sống còn thờ cả nhân thần là những người khi còn sống 
đã giúp dân giúp nước, giúp ích cho địa phương. Ðặc 
biệt người Việt có truyền thống thờ cúng Tổ tiên, ông 
bà cha mẹ là những người trực tiếp sinh đẻ ra mình, 
nuôi dưỡng mình thành người. Ngay cả ông Trời, đối 
với người Việt là cư dân sống bằng nghề nông nên 
tôn thờ ông trời đã ban cho những giọt nước mưa tưới 
xuống đất để hạt giống nảy mầm, cây cối đâm chồi nảy 
lộc. Ông trời được dân gian Việt kêu cầu đến “Trời ơi” 
mỗi khi gặp sự đau buồn, dân gian còn nhân cách hoá 
ông trời thân thương từ chân trời, lưng trời đến mặt trời. 
Người Việt tôn kính Ông Trời nhưng nếu cần thì sẵn 
sàng bắc thang lên hỏi ông trời, chứ không thần thánh 
hoá kiểu Hán tộc là có một ông Ngọc Hoàng Thượng 
đế toàn quyền ban phát, toàn quyền sinh sát trên thượng 
giới và cả ở dưới trần gian nữa.       

     Một nhà Việt Nam học người Pháp Léopold Cadière 
đã nhận định về tín ngưỡng và thực hành tôn giáo của 
người Việt Nam như sau: “Với người Việt, Trời không 
phải là một vị thần, ít nhất là trong quan niệm dân gian. 
Ðó là ông Trời, đấng hình như thuộc về thế giới siêu 
việt. Hoàng đế tế trời một cách trọng thể còn dân gian 
thì cầu trời, kêu trời hàng ngày bằng ngôn ngữ thông 
thường. Ý niệm trời thấm sâu vào tâm tư người Việt và 
được biểu lộ thường xuyên mỗi ngày qua ngôn ngữ một 
cách minh nhiên đến nỗi ta không thể thấy rằng ý niệm 
trời chính là một nguyên lý cơ bản và cao cả nhất đối 
với đời sống tín ngưỡng của người Việt”.

Trong khi đó, phương Tây với nền văn minh hết 
duy thần, duy linh, duy tâm, duy lý rồi duy vật thái 
quá khiến con người cảm thấy bất an nên thường đặt ra 
những vấn nạn như chúng ta từ đâu đến rồi chết sẽ đi 
về đâu? Chính những câu hỏi xa vời không bao giờ giải 
đáp được nên con người trở nên vô thần hoặc phải tìm 
đến tôn giáo chấp nhận một cách vô thường.

     Với niềm tin đơn giản chân chất của người Việt cổ 
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thì Tổ Tiên, ông bà cha mẹ đã sinh ra mình chứ không 
phải do một thần linh nào từ trên trời. Chính vì thế 
phải biết ơn cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục mình nên 
người. Bổn phận con người là phải hiếu thảo với cha 
mẹ, anh chị em thương yêu đùm bọc lẫn nhau vì cùng 
một mẹ mà ra. Huyền thoại Rồng Tiên với Bố Lạc mẹ 
Âu của Việt tộc, chúng ta cùng một bào thai mẹ Âu, 
trăm họ cũng cùng từ một gốc Bố Rồng mẹ Tiên mà ra 
cả. Trên thế giới duy nhất chỉ có dân tộc ta mới có hai 
chữ “Ðồng bào”, chúng ta cùng một bào thai mẹ sinh 
ra nên đối với mọi người, chúng ta cũng dùng tình thân 
mà đối xử, mới gọi nhau là bà con cô bác như trong một 
nhà vậy.

     Người Việt có một đời sống tinh thần tâm linh sâu 
thẳm, thể hiện tình cảm thiêng liêng cao cả mà không 
một dân tộc nào có được. Ðạo lý làm người dạy chúng 
ta rằng khi sống là phải biết tri ân thờ cúng ông bà cha 
mẹ để mai này khi ta có chết đi thì cũng về với ông bà 
cha mẹ mà thôi. Từ việc hiếu thảo thờ cúng cha mẹ, 
ông bà tiên tổ đến ý thức tôn thờ Quốc tổ Hùng Vương, 
ông Tổ của dòng giống cùng với các anh hùng dân tộc, 
danh nhân văn hoá đã hun đúc ý thức cao độ về lòng 
yêu nước thương nòi. Hiện nay ở Việt Nam vẫn còn tôn 
thờ nhân thần và đạo thờ cúng ông bà vẫn còn được trân 
trọng bảo lưu, đó chính là bản sắc văn hoá đặc trưng 
của dân tộc và cũng là đạo lý làm người của Việt tộc. 
Truyền thống cao đẹp này trải qua hàng ngàn năm lịch 
sử vẫn thấm đậm trong lòng dân tộc với bao thăng trầm 
biến đổi của dòng vận động lịch sử. Cho tới nay và mãi 
mãi về sau, hàng hàng lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam vẫn 
tưởng nhớ về cội nguồn dân tộc với tất cả lòng hãnh 
diện tự hào Việt Nam.

     Tự xa xưa, tiền nhân ta đã chọn ngay mồng mười 
tháng ba là ngày giỗ Tổ Hùng Vương. Tháng ba là tháng 
Thìn, tháng của bố Rồng và ngày mười là ngày của mẹ 
Tiên nên tiền nhân đã  giỗ quốc Tổ vào ngày mồng 10 
tháng 3 hàng năm.15 Ðền Hùng nằm trên núi Nghĩa 
Lĩnh còn có tên là Núi Cả, ngọn núi cao nhất 175 mét 
trong quần thể 100 ngọn núi ở Vĩnh Phú. Theo Hùng 
triều Ngọc phả, Thần phả xã Tiên Lát huyện Việt Trì 
tỉnh Hà Bắc thì đến đời Hùng Vương thứ 16 là Hùng 
Tạo Vương huý Ðức Quân Lang mới dời đô xuống  
Phong Châu. Hùng Tạo Vương trị vì từ năm Tân Dậu 
660 TDL đến năm Nhâm Thìn 569 TDL ngang với thời 
Chu Linh Vương đời Ðông Chu. Lĩnh Nam Trích Quái 
chép rằng đến đời vua Hùng thứ 18 mới dời đô xuống 
Việt Trì, Phú Thọ ở Bắc Việt Nam.

     Ðền Hùng gồm Ðền Hạ, Ðền Trung, Ðền Thượng 

với Lăng vua Hùng. Từ dưới đi lên qua cổng Ðền cao 
8m1, nóc cổng hình dáng tám mái, hai bên là phù điêu 
hình 2 võ sĩ cầm đao và chùy bảo vệ đền. Khách hành 
hương chỉ bước lên 225 bậc đá là lên đến đền Hạ. Tương 
truyền nơi đây mẹ Âu đã sinh ra bọc trăm trứng sau nở 
thành trăm người con trai.  Bước thêm 168 bậc thang đá 
là đến Ðền Trung toạ lạc ngang sườn núi Nghĩa Lĩnh, 
theo tương truyền thì đây là nơi Lang Liêu đã gói bánh 
dày bánh chưng dâng vua cha để cúng tiên tổ nhân ngày 
Tết. Chính tại nơi đây, vua Hùng thường hội các Lạc 
Hầu Lạc Tướng để bàn việc nước.

     Ðền Trung thờ phượng các vua Hùng và dòng dõi, 
có cả bệ thờ công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa. Ngay 
ở gian giữa đền Trung treo bức đại tự “Hùng Vương Tổ 
miếu” nghĩa là miếu thờ Tổ Hùng Vương. Gian bên phải 
treo một bức đại tự “Triệu Tổ Nam bang” nghĩa là Tổ 
muôn đời của nước Nam, gian bên trái treo bức “Hùng 
Vương Linh tích” nghĩa là Huyền tích linh thiêng của 
vua Hùng. Bước thêm 132 bậc thang đá nữa là tới đền 
Thượng. Ðền Thượng có 4 nếp nhà: Nhà chuông trống, 
nhà Ðại Bái, nhà Tiền Tế, Cung thờ. Trên vòm cung cửa 
chính ra vào được trang trí phù điêu hình 2 vệ sĩ phương 
phi làm nổi bật bức hoành phi 4 chữ “Nam Việt Triệu 
Tổ”. Trong nhà Ðại bái có câu đối bất hủ:

Mở lối đắp nền bốn hướng non sông về một mối
Lên cao nhìn rộng, nghìn trùng đồi núi tựa đàn con…

     Trong nhà Tiền Tế đặt một Hương án trên để tráp 
thờ bên trong đặt một triện gỗ hình vuông có khắc 4 
chữ: “Hùng Vương Tứ Phúc”. Ðặc biệt có treo một bức 
hoành phi trong đó có câu “Quyết sơ Dân sinh” nghĩa là 
cuộc sống của nhân dân là điều quyết định đầu tiên của 
người lãnh đạo. Ngay từ thời vua Hùng đã lấy dân làm 
gốc, Tất cả của  dân, do dân và vì dân, còn giá trị mãi 
đến muôn đời.16 Bên phải đền Thượng là cột đá thề của 
An Dương Vương, bên trái đền Thượng là Lăng vua 
Hùng nhìn về hướng Ðông Nam, kiến trúc theo hình 
khối vuông, trên có cổ diêm 8 mái, đỉnh chóp đắp hình 
rồng uốn lượn nổi lên 3 chữ khắc chìm: “Hùng Vương 
Lăng”. Trên mỗi mặt tường đều đắp mặt hổ phù, thành 
bậc đắp kỳ lân, cửa chính của Lăng nổi lên 2 câu đối tri 
ân Quốc Tổ Hùng Vương:

Lăng tẩm tự năm nào, núi Tản sông Ðà …
Non nước vẫn quay về đất Tổ …
Văn minh đương buổi mới, con Hồng cháu Lạc …
Giống nòi còn biết nhớ mồ ông ..!

     Hàng năm vào ngày mồng mười tháng ba là ngày 
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lễ hội  Hùng Vương được xem như Quốc lễ của cả một 
dân tộc. Thời xưa đích thân nhà vua đứng chủ tế với đủ 
nghi thức tế lễ long trọng. Lễ vật gọi là lễ Tam sinh gồm 
nguyên một con heo, một con bò và một con dê. Bánh 
chưng và bánh dày là lễ vật không thể thiếu được cũng 
như khi cử hành tế lễ phải có đầy đủ bộ nhạc cụ đặc biệt 
là chiếc trống đồng độc đáo của Việt tộc.

     Sau phần tế lễ là phần lễ hội với cuộc rước bánh 
dày bánh chưng và rước cỗ chay, rước voi và cuối cùng 
là lễ rước kiệu bay truyền thống của dân gian các làng 
xung quanh vùng đất Tổ. Mỗi làng đều đem theo kiệu 
riêng của làng mình từ các làng do vị bô lão dẫn đầu rồi 
đến thanh niên trai trẻ mặc võ phục thuở xưa tay cầm 
đủ loại cờ quạt sắc màu rực rỡ. Tất cả tề tựu dưới chân 
đền chờ cử hành tế lễ tạo nên một rừng người, rừng cờ 
hoa với đủ sắc màu. Mọi người nô nức dự lễ hội, già 
trẻ rộn rã tiếng cười nhưng khi tiếng chiêng tiếng trống 
khai lễ thì không khí trang nghiêm u mặc bao trùm cả 
một vùng đất Tổ. Sau phần tế lễ rước kiệu là phần hội 
hè với đủ mọi trò vui chơi cho nam thanh nữ tú tham 
dự thưởng ngoạn. Mở đầu là cuộc thi đua thuyền truyền 
thống của các đội thuyền Rồng của các làng trong hồ 
Ðá Vao ngay cạnh chân núi. Dọc bờ hồ vòng quanh ven 
chân núi đủ các trò vui chơi nào là những rạp tuồng 
chèo, những cây đu tiên, những trò chơi dân gian như 
đánh cờ người, trò tung còn giữa thanh niên thiếu nữ 
ngày xuân, những phường hát Xoan của các nơi về tụ 
hội tổ chức hát Xoan với những làn điệu dân ca truyền 
thống mỗi độ xuân về.

     Việt tộc là cư dân nông nghiệp nên thường tổ 
chức lễ tết hội hè quanh năm suốt tháng nhưng lễ hội 
đền Hùng là lễ hội trọng đại nhất, lớn nhất trong các lễ 
hội dân gian. Dự lễ hội đền Hùng chính là cuộc hành 
hương trở về nguồn cội dân tộc trong tâm thức mỗi con 

dân đất Việt. Lễ hội đền Hùng không đơn thuần là cuộc 
du xuân, chơi xuân với những hội hè đình đám mà để 
chúng ta hướng vọng về Quốc tổ Hùng Vương, người 
truyền thừa sự sống và khai mở đất nước Văn Lang 
cho tất cả chúg ta. Trên thế giới ngày nay, có lẽ chỉ 
có dân tộc Việt Nam có Quốc tổ để tôn thờ và có một 
huyền thoại Rồng Tiên đẹp như áng sử thi để chúng ta 
có quyền tự hào gọi nhau là đồng bào, là anh em ruột 
thịt cùng một mẹ sinh ra:

Bọc điều trăm họ thai chung,
Ðồng bào tiếng gọi vô cùng Việt Nam…

Phạm Trần Anh
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Sau mấy ngày xáo trộn, buồn 
bả, thất vọng, chán chường, lo 

âu...  thì Đạt đành chấp nhận thực 
tế và trở lại công ty trình diện như 
nhiều người khác. Trên đường đến 
sở Đạt nhớ lại buổi sáng 30/4/75 
ở đường Võ Di Nguy, Phú Nhuận, 
hình ảnh người ta ăn mừng chiến 
thắng, mấy xe vận tải Zil của Nga 
chở đầy bộ đội chạy về phía cầu 
Kiệu, những thứ đó báo cho Đạt một 
thực tại phủ phàng và một tương lai 
vô cùng đen tối!

Cấp trên của Đạt đã may mắn thoát 
được trước khi Sài Gòn thất thủ nên 
nay công ty chỉ còn lại những người 
chức vụ thấp, cao nhất là chánh sở. 
Đạt phải thay mặt Nha Dụng Cụ bàn 
giao cơ giới. Gọi là bàn giao nghe 
cho đúng thủ tục hành chánh nhưng 
thật ra Đạt đến sở để báo cáo số cơ 
giới và nhận lệnh mới. Cấp trên của 
Đạt bây giờ là Sáu Trọng, một cán 
bộ lâu nay ở trong rừng, chẳng biết 
gì về hành chánh hay kỹ thuật. 

Cả tháng sau đó Đạt thấy họ chú 
tâm nghiên cứu về lý lịch của đám 
nhân viên trong này hơn là tìm hiểu 
về các vấn đề kỹ thuật. Làm việc thì 
chẳng có gì nhưng học tập chính trị 
thì nhiều, anh em nhân viên cũ gọi 
đó là “đi nghe chửi”. Môi trường 
làm việc rất là ngột ngạt, phần thì sợ 
cán bộ, phần thì e dè đám “30”. Rồi 
cuộc sống mỗi lúc một khó khăn 
nhưng Đạt chịu được, tuổi thơ của 
Đạt là những ngày đói khổ nên quen 
với những thiếu thốn của một xã 
hội nghèo nàn, điều mà Đạt không 
chịu nỗi là làm việc với cấp trên ngu 
dốt, tàn ác mà lại có toàn quyền về 
mọi việc, kể cả việc họ quyết định 
đời sống của mình. Đạt làm việc 
cho có lệ, chẳng tha thiết gì đến xí 
nghiệp, đôi khi còn muốn xí nghiệp 
sập tiệm vì mong có sự thay đổi, Đạt 
nghĩ bất cứ sự thay đồi nào cũng tốt 
hơn cái hiện tại tăm tối này. Đạt cần 
thấy thay đổi mà không cần biết 
sự thay đổi sẽ đưa mình đến đâu. 

Không phải chỉ có Đạt mới mong 
cho xí nghiệp của mình không khá, 
lần nọ một thằng bạn làm cho công 
ty TaLuCo đến mượn cuốn sách 
“Élément de Construction” Đạt hỏi 
hắn tên tiếng Việt của TaLuCo là gì, 
hắn đáp ngay “Tàn Lụi Công Ty”.

Một hôm đi công tác đến công ty 
Mai Long, một công ty thầu khoán 
ở Thủ Đức trước đây nay trở thành 
một đơn vị của xí nghiệp, thấy anh 
Giám Đốc cũ làm việc hăng say, Đạt 
mỉa mai hỏi:

- Thấy ai cũng xuống tinh thần sao 
anh hăng hái quá vậy?

- Tôi làm cho họ biết khả năng của 
các công ty mình trước đây

Đạt chán nản, không ngờ anh này 
lại khờ dại đến thế, họ đã biết ngay 
khi mới vào đây nhìn các cao ốc, đi 
ngang qua các xa lộ, tiếp quản các 
nhà máy v.v...

Tối 27/4/1976 Đạt nghe tin 

Số Phận 
Và Vị 

Ân Nhân Trẻ
Trần Phố Hội
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thuyền Kiên Giang vượt biên và 
đến hải cảng Darwin của Úc ngày 
26/4/1976, người cầm lái là anh 
Lâm Bình chỉ mới 20 tuổi, trốn đi 
với người em trai và ba người bạn. 
Tin này làm cho Đạt vui và thấy 
có chút hy vọng. Điều làm cho Đạt 
ngạc nhiên và vô cùng ngưỡng mộ 
là anh Bình không phải dân hàng 
hải, anh tự học cách đi biển và bản 
đồ của anh chỉ là một trang xé ra từ 
cuốn Atlas.  

Chuyện vượt biên thành công của 
chiếc tàu Kiên Giang là động cơ làm 
cho Đạt nghĩ đến vượt biên. Đạt tin 
rằng nếu nghiên cứu chu đáo cách đi 
biển và có một cái la bàn (compass) 
tốt thì Đạt sẽ có đủ khả năng để 
hướng dẫn một chiếc thuyền đánh 
cá đi đến Mã Lai hay Singapore. Dự 
tính của Đạt là xin nghỉ việc rồi đi 
tìm một ngư dân để hợp tác chứ tiếp 
tục làm việc cho xí nghiệp thì khác 
chi ở tù, làm ăn gì được. 

Xin nghỉ việc ở một xí nghiệp 
quốc doanh là cả một vấn đề, họ 
nghĩ mình bất mãn chế độ không 
muốn hợp tác, hoặc nghỉ việc để tìm 
đường trốn; thật ra thì cũng đúng 
như vậy vì có ai thích hợp tác với 
chính quyền CS này đâu, có ai muốn 
ở lại đâu. Nhưng xin nghỉ việc với lý 
do gì đây? Suy nghĩ mãi vẫn không 
tìm được lý do chính đáng ngoại trừ 
bị bệnh, nhưng Đạt không có bệnh. 

Cuối cùng Đạt quyết định khai 
bị lao phổi để xin nghĩ việc. Đạt đã 
mất ngủ nhiều đêm về quyết định 
này vì Đạt không muốn nói dối hay 
lừa đảo, nhưng suy đi nghĩ lại thì 
Đạt thấy không cần thành thật với 
Việt cộng, bọn người gian ác đã lừa 
bịp cả nước và thế giới, với họ thì 
mọi thủ đoạn đều nên dùng để được 
ra đi.  

Tìm mãi mới biết được một anh bị 
lao ở cùng xóm với người bạn, Đạt 

liền nhờ bạn giới thiệu nên anh ta 
chịu tiếp chuyện. Đạt đề nghị anh ta 
giúp bằng cách theo Đạt đến phòng 
quang tuyến Lý Hồng Chương chụp 
hình phổi, Đạt sẽ chở anh ta đến đó, 
Đạt lấy phiếu nhưng khi họ gọi vào 
chụp hình thì anh ta vào thế cho Đạt. 
Đề đền ơn Đạt sẽ biếu anh ta một số 
tiền bằng một nửa tháng lương của 
Đạt, anh ta bằng lòng. 

Đạt khai với trưởng phòng là ho 
ra máu nên xin nghỉ buổi sáng ngày 
mai để đi chụp hình phổi. Đúng giờ 
hẹn Đạt đến đưa tiền và đón anh 
bệnh lao đi, mọi việc xảy ra đúng 
như dự tính nhưng khi chụp hình 
phổi xong anh ta muốn về trước, rồi 
xin tiền xe ôm và tiền ăn phở. 

Sáng thứ Hai, sau khi làm việc 
được chừng nửa giờ thì Đạt nói với 
ông Hại, trưởng phòng, là bị lao và 
xin nghỉ việc. Xem đơn xong ông 
Hại bảo Đạt đem đơn và tấm phim 
lên phòng Tổ chức. Xem đơn và mở 
phong bì nhìn phim xong thì trưởng 
phòng Tổ chức là Ba Cược bảo 
Đạt về làm việc như thường chờ xí 
nghiệp cứu xét.   

Hai ngày sau Ba Cược gọi Đạt lên 
làm việc. Đạt bước vào phòng Tổ 
chức, vừa ngồi xuống thì Ba Cược 
nói ngay:

- hình phổi chụp ở Lý Hồng 
Chương không hợp lệ vì đó là tư 
nhân, anh phải đi chụp ở bệnh viện 
Hồng Bàng.

Đạt trở lại gặp người bệnh để nhờ 
chụp hình và anh ta nhận lời, với giá 
cũ; anh ta còn nói thêm:

- chụp xong tôi về trước và xin 
anh tiền xe và tiền điểm tâm

Sáng thứ Sáu Đạt đón anh bệnh lao 
đi bệnh viện Hồng Bàng. Khi họ gọi 
Đạt thì anh ta vào chụp hình, xong 
anh ta về, Đạt ngồi chờ. Ngồi cũng 

khá lâu thì nhân viên bảo Đạt vào 
gặp bác sĩ. Ông BS bảo hình phổi 
có đấu hiệu bị lao nhưng không rõ 
lắm, cần phải chụp lại một tấm hình 
khổ lớn để kiểm tra; xong ông đưa 
Đạt một mảnh giấy bảo sang phòng 
quang tuyến đưa cho họ .

Lần này không phải chờ, chụp 
hình xong thì họ bảo ra phòng bên 
ngoài đợi phim.  Bất ngờ với cái 
tin quái ác này Đạt bối rối và lo âu, 
nay ngồi đợi phim Đạt lấy lại bình 
tĩnh, nghĩ rằng có bị chất vấn vì 
sao hai tấm hình phổi cho thấy hai 
người khác nhau thì Đạt sẽ đổ lỗi 
cho phòng quang tuyến, chuyện lộn 
phim là thường. 

Đạt chào BS và đưa phong bì lớn 
đựng phim, BS bảo Đạt ngồi rồi ông 
lục tấm phim nhỏ ra so sánh với tấm 
phim lớn, ông xem tấm này rồi sang 
tấm kia, ba lần như thế, xong ông 
kết luận:

- anh bị lao, nhẹ thôi; tôi sẽ cho 
toa thuốc một tháng, sau đó chụp 
hình phổi để kiểm tra lại

Đạt xin BS viết trên toa “lao phổi” 
để về cơ quan xin nghỉ bệnh và ông 
bằng lòng.

Về lại cơ quan Đạt trình diện 
trưởng phòng Hại, báo caó bị lao và 
BS cho toa thuốc một tháng, xong 
đến phòng Tổ chức trình toa thuốc 
cho Ba Cược xem và yêu cầu cứu 
xét đơn xin nghỉ việc. Sáng thứ Tư 
tuần sau Ba Cược gọi Đạt lên, y mời 
Đạt ngồi rồi giải thích:

- khi nhân viên gặp khó khăn thì 
nhà nước luôn luôn động viên và 
giúp đỡ, tôi đã làm việc với đồng 
chí Hại và chấp thuận cho anh nghỉ 
việc một tháng để dưỡng bệnh.

Rồi Ba Cược chìa ra cho Đạt tờ 
giấy phép, xong nói tiếp:

- trong thời gian nghỉ việc, mỗi 
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ngày anh đến trình diện công an 
phường một lần; ngày mai anh đến 
trình diện thì đưa cho họ cái này. 

Nói xong Ba Cược đưa cho Đạt 
một phong bì dán kín.

Đạt đã biết chế độ này tàn ác và 
thâm độc nhưng không ngờ tới mức 
này, thế là kế hoạch nghỉ việc để lo 
vượt biên bất thành. Đạt chán nản 
nhưng tự nhủ phải tìm cách khác, 
không bỏ cuộc, và chuyện trình 
diện công an mỗi ngày làm cho ý 
chí vượt biên trở nên mãnh liệt hơn. 

Một tháng sau trở lại làm việc, 
cuối ngày Đạt thường ghé qua chợ 
trời bán sách và vật dụng hải hành 
đề tìm sách và la bàn. Sau vài tháng 
thì Đạt đã biết kha khá về hai khu 
chợ trời này và làm quen với ông 
Đạm bán sách ở chợ Cũ. Quầy sách 
của ông Đạm khá nhiều sách kỹ 
thuật, Đạt tìm thấy cuốn “Basic of 
Navigation” khoảng 300 trang, mở 
ra xem “table of contents” thì thấy 
nhiều chương rất hay, rất thực dụng. 
Hỏi mua thì ông cho giá 90 đồng, 
quá đắc so với ước tính của Đạt. 
Ba ngày sau trở lại thì cuốn sách 
vẫn còn đó và ông Đạm vẫn giữ 
giá cũ, ông cho hay sách của người 
quen gửi, ông chỉ bán giùm và ăn 
hoa hồng thôi. Sau vài phút mặc cả 
không thành công Đạt đành bấm 

bụng mua, lúc trả tiền ông Đạm bớt 
5 đồng, ông nói “tôi cũng biết giá 
cuốn sách quá đắc nhưng thấy anh 
cần nó và trở lại nên tôi cắt bớt tiền 
hoa hồng cho anh vui”.

Giữa năm 1976 thì đời sống ở 
miền Nam rất căng thẳng, cả về vật 
chất lẫn tinh thần. Tương lai càng 
lúc càng đen tối, tinh thần dễ bị sa 
sút. Cả năm rồi Đạt buồn phiền vì 
suy tư nhiều về những thay đổi trong 
xã hội, nay Đạt thấy nhớ bạn bè nên 
cuối tuần hay đi thăm bạn cũ. Mấy 
thằng bạn đều cùng cảnh ngộ bi đát 
nên gặp lại thấy thương mến nhau 
hơn trước, và tâm sự chân thành về 
những dự tính của mình. Cuối năm 
1976, nhờ liên lạc lại với bạn nên 
Đạt mua được cái la bàn nhỏ, loại 
bỏ túi. Đạt biết đây chưa phải là la 
bàn đi biển thứ thiệt nhưng cứ mua, 
sau này tìm được la bàn tốt hơn thì 
bán cái này vì tìm mua một cái la 
bàn không dễ, món hàng này ngày 
càng hiếm. 

Một hôm nọ trong tháng 3/1977 
Đạt trốn sở ra uống cà phê thì gặp 
anh Hòa, ngạc nhiên và mừng lắm. 
Đạt quen với anh Hòa trong thởi 
gian làm việc ở Đà Nẳng, không ngờ 
nay gặp lại anh ở Sài Gòn.  Là một 
thương gia ở Đà Nẳng anh thường 
vào Sài Gòn, khi Đà Nẳng mất 
anh bỏ hết chạy vô đây. và anh có 
mua một căn nhà ở đường Trương 
Minh Ký, gần nhà thờ Ba Chuông. 
Sau chừng 5 phút trò chuyện thì có 
người đến đón anh Hòa nên anh và 
Đạt trao đổi địa chỉ và hẹn sẽ thăm 
nhau.

Chiều Chủ nhật tuần đó Đạt đến 
thăm anh Hòa và trò chuyện khá 
lâu. Kể cho nhau những thảm họa, 
những chuyện nghịch đời trong năm 
qua, rồi nhắc lại những ngày vui khi 
Đạt làm việc ở Đà Nẳng, và cuối 
cùng là chuyện vượt biên. Đạt khoe 
là đã nghiên cứu đường đi và đã có 

la bàn, nay có khả năng làm hoa tiêu 
cho tàu đi biển và đang tìm ngư phủ 
để cộng tác. Anh Hòa cũng đang tìm 
đường vượt biên nên coi Đạt là bạn 
đồng hành tin cậy được và đề nghị 
Đạt phụ với anh để đi chung một 
chuyến. 

Trở lại công việc nhàm chán 
hàng ngày, nhìn những khuôn mặt 
nham hiểm, dốt nát đang cai quản 
xí nghiệp Đạt nản chí vô cùng, cột 
chân ở cái chỗ này hoài thì làm sao 
tìm được ngư phủ. Đối diện với cái 
thực trạng không khá này mà bi 
quan, than thở thì được gì? Tự hỏi 
vậy rồi Đạt nhắc nhở mình hãy cố 
lên, hãy tiếp tục việc chuẩn bị cho 
hoàn hảo và chờ cơ hội. Nhiều khi 
tan sở Đạt ghé qua các khu chợ trời 
và cuối cùng cũng mua được một 
chiếc la bàn loại đi biển thứ thiệt, 
tốt hơn, đáng tin cậy (reliable) 
hơn; đó là chiếc la bàn hiệu Ritchie 
Navigation, kiểu mới, được thiết kế 
giữa thập niên 1960’s với nhiều  bộ 
phận làm bằng nhựa có sức chịu cao 
(high-strength plastics) thay thế các 
bộ phận bằng kim loại đúc (metal 
castings) nên nhẹ hơn, nhưng chính 
xác hơn.   

Khi làm việc ở sở, hay ngồi ở nhà, 
hay đang trò chuyện với bạn ở quán 
cà phê Đạt đều nghĩ đến chuyện 
vượt biên, mơ ước một ngày được 
bước lên chiếc tàu đánh cá ra khơi. 
Mục đích của Đạt khi xin nghỉ việc 
là trở thành ngư phủ, nay vẫn mong 
trở thành ngư phủ, và đó là giấc mơ 
của một anh kỹ sư, ôi có xứ nào 
thăng tiến khi chuyên viên muốn bỏ 
việc để đi đánh cá? Tối nào Đạt cũng 
ôm chiếc radio nghe BBC, VOA để 
biết tin tức vượt biên, khi nghe có 
người đến nơi an toàn thì mừng cho 
họ và hy vọng cho mình, khi nghe 
tin tàu bị đắm nhiều người chết thì 
buồn cho họ và lo cho mình. Dựa 
vào những tin này thì tỉ lệ người 
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chết khá cao, nhưng Đạt vẫn không 
nản lòng, vẫn quyết tâm ra đi, và sự 
lựa chọn vẫn là “tự do hay chết”.  

Xí nghiệp của Đạt có một đơn vị 
là “Cảng Dầu Khí” ở Vũng Tàu, và 
thằng Tiến hay được cử đi công tác 
ngoài đó. Tiến là bạn học cùng lớp 
với Đạt ở Phú Thọ, thân nhau từ khi 
đi học và ra trường làm chung một 
công ty. Chuyện vượt biên hai thằng 
đều cho nhau biết và mỗi lần công 
tác về Tiến đều kể cho Đạt chuyện 
đi tìm đường giây ngoài đó. 

Hầu như cuối tuần nào Đạt cũng 
đến nhà anh Hòa để hâm nóng 
chuyện vượt biên và bàn chuyện 
thời sự. Có một lần đến thì anh đang 
có khách, anh liền giới thiệu Đạt 
cho người bạn:

- đây là kỹ sư Đạt, bạn tôi khi anh 
ấy làm việc ở Đà Nẳng, và đây là 
ông Hưng Phát ở chợ An Đông, bạn 
trong thương nghiệp, quen nhau khá 
lâu và đã giúp tôi trong những năm 
đầu vào Sài Gòn mua hàng. 

Cả ba ngồi nói chuyện vui vẻ và 
thân mật, khi biết ông Hưng Phát 
chuyên bán cơ phận máy tàu đánh 
cá và dụng cụ đi biển thì Đạt hỏi:

- anh có la bàn không?

- hiện giờ thì không, nhưng tháng 
trước có 2 chiếc

- phải được gặp anh sớm hơn thì 
tôi khỏi tốn thì giờ tìm mua

- anh cũng cần la bàn?

- thưa anh đã mua được rồi, chiếc 
Ritchie Navigation, kiểu mới, nhẹ 
và chính xác 

- anh mua được la bàn Ritchie 
là hay quá, hiệu đó hiếm lắm; anh 
cũng tính đi à?

Anh Hòa xen vào:

-có ai muốn ở cái xứ này đâu

Hôm ấy là thứ Sáu, 26/8/77, Tiến 
ở Vũng Tàu về thì hắn tạt qua rủ Đạt 
đến nhà hắn sau khi tan sở. Khi Đạt 
bước vào nhà thì Tiến cho hay là đã 
tìm được một ông chủ tàu đánh cá 
ở Vũng Tàu, ông ta cũng nuốn vượt 
biên và cần một một hoa tiêu. Tiến 
kể tiếp:

- tao quen và tìm hiểu ông này 
hơn sáu tháng nay, rất tin tưởng. Có 
đôi lần tao tính cho mày biết nhưng 
nghĩ lại thì nên chờ cho đến khi có 
kết quả rồi mới kéo mày vào. Ông 
ta biết tao rành về cơ phận máy tàu, 
nghe tao kể chuyện mày đã nghiên 
cứu đường đi và đã mua la bàn đi 
biển thứ thiệt thì ông ta muốn gặp 
mày để bàn chuyện hợp tác. Tao 
hẹn ông ta trưa mai đến nhà tao, vậy 
mày đến nghe, nhớ đem theo la bàn. 

Đạt phân vân giây lát rồi hỏi:

- làm sao mày biết ông ta thật sự 
muốn đi? Coi chừng bị gài đó vì tao 
nghe có người bị công an gài bắt ở 
Vũng Tàu.

- công an chỉ gài những gia đình 
có máu mặt để hốt của chứ gài chi 
cái thằng mạng mộc như tao, yên 
tâm đi. 

Ông Mạnh, chủ tàu, đến hơi sớm, 
nhưng Đạt cũng đã có mặt. Sau vài 
lời giới thiệu và chào hỏi thì ông 
Mạnh đi ngay vào vấn đề. Ông hỏi 
Đạt có đi tàu trên biển chưa, rồi hỏi 
về chuyện nghiên cứu đường đi, rồi 
xin coi chiếc la bàn. Cuộc gặp gở 
rất cởi mở và thân thiện, ông có vẻ 
tin tưởng về những chi tiết Đạt trình 
bày và hài lòng với chiếc la bàn. Khi 
chia tay thì ông xin cho thời gian để 
bàn với vợ con rồi sẽ trả lời khi Tiến 
đi công tác lần tới. Đạt đi về nhà để 
Tiến đưa ông ra bến xe. Trên đường 
về Đạt thấy vui và tin tưởng là cơ 
hội đã đến. 

Tiến ở Vũng Tàu về thì ghé Đạt 
nói nhỏ “chiều nay tan sở mày đến 
nhà tao nghe”. Chỉ còn vài giờ là tan 
sở mà sao Đạt thấy lâu quá, đầu óc 
thì suy nghĩ mông lung về kết quả 
lần gặp ông Mạnh. Khi đến nơi thấy 
Tiến ra đón mà không vui mừng 
chút nào khư những lần hẹn nhau đi 
uống cà phê, linh tính cho Đạt biết là 
không xong. Mà thật vậy, Tiến cho 
biết ông Mạnh không muốn hợp tác, 
Đạt buồn và thất vọng quá, hỏi Tiến:

- Ông Mạnh có cho mày biết lý do 
không? 

Tiến nhìn bạn một cách thương 
hại, do dự một chút rồi mới nói:

- tao rất ngạc nhiên, ông Mạnh nói 
ông tin tưởng vào sự hiểu biết của 
mày, và thích chiếc la bàn đó lắm, 
nhưng mày chưa hề đi biển, những 
gì mày biết chỉ là lý thuyết, ông ta 
muốn tìm người trong giới hàng hải, 
hay ít ra là dân Hải Quân, có kinh 
nghiệm thực tế với biển. 

Đạt ít đến thăm anh Hòa và bạn 
bè vì buồn chán về chuyện bị ông 
Mạnh từ chối. Nỗi ưu tư phải sống 
cuộc đời còn lại với VC làm cho 
Đạt phải cố gắng vận động trí óc để 
tìm một giải pháp khác. Đạt không 
hối tiếc đã bỏ công học hỏi cách đi 
biển và bỏ tiền ra mua chiếc la bàn 
đắc giá vì hai thứ này sẽ là lợi điểm 
trong tương lai, có thể một tổ chức 
đi chui nào đó cần chiếc la bàn và 
Đạt sẽ không bán mà dùng nó mặc 
cả để được đi. 

Thứ Tư, 12/4/1978, Đạt đi làm về 
đến nhà chừng mười lăm phút thì 
Hùng, cháu anh Hòa, tới cho hay 
anh Hòa cần gặp, Đạt nói ăn tối 
xong sẽ đến. 

Vừa ngồi xuống ghế thì anh Hòa 
vui vẻ vào đề: 

- cơ hội mà anh em mình chờ nay 
đã đến, anh còn nhớ ông Hưng Phát, 
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bạn tôi mà anh có gặp ở đây một 
lần?

- nhớ chứ anh, mà sao?

- gia đình ông ta đi ở Gò Công chín 
ngày rồi, trước khi đi thì ông giới 
thiệu người tổ chức cho tôi, một thợ 
máy sửa chữa tàu và là khách hàng 
của Hưng Phát gần hai mươi năm 
qua, hai bên thân nhau lắm.

- người tổ chức cho ông Hưng 
Phát không đi sao?

- anh ta nói làm vài chuyến kiếm 
tiền rồi sẽ đi, có thể sau chuyến của 
mình là họ đi.

Anh Hòa cho biết có gặp Chánh, 
người tổ chức, ở nhà ông Hưng 
Phát hai ngày trước khi gia đình 
Hưng Phát đi. Anh và Chánh đã nói 
chuyện rõ ràng về số người đi, phí 
tổn, những việc đôi bên phải làm, và 
những giai đoạn thanh toán tiền; nếu 
cần liên lạc thì anh Hòa cử người ra 
Chánh hoặc Chánh vào nhà thằng 
Hùng. Anh Hòa không muốn Chánh 
biết nơi anh ở và cũng không muốn 
gặp Chánh nhiều nên nhờ Đạt thay 
anh lo việc tổ chức với Chánh. 

Được tham gia vào việc tổ chức 
Đạt mừng lắm, nhưng có vài điểm 
cần làm sáng tỏ ngay bây giờ để 
khỏi hiểu lầm về sau nên Đạt hỏi:

- phí tổn một người là bao nhiêu 
vậy anh? em muốn biết để xem có 
đủ khả năng không

- bảy cây một người, anh có bao 
nhiêu thì đóng, phần còn lại tôi cho 
anh mượn, sang bên đó anh đi làm 
trả lại cho tôi; có bằng chuyên môn 
như anh thì qua bên đó tìm việc 
chắc cũng dễ

- cám ơn anh rất nhiều, em có phải 
cho Chánh biết nơi ở không?

- không cần đâu

- vậy thì khi nào bắt đầu?

- hôm qua Chánh đến nhà thằng 
Hùng nói cần gặp, tôi đến nói 
chuyện thì anh ta cho hay là đã thu 
xếp để mình ra coi tàu Chủ Nhật 
này; hôm nay là thứ Tư, bốn ngày 
nữa, anh đi được không?

- dạ được, có chuyện gì khác em 
cũng bỏ để lo chuyện này.

Đạt đến nhà Chánh khoảng 10:30 
sáng Chủ Nhật, 16/4/1978, bước 
vào nhà thấy hai thiếu niên đang 
đánh cờ, một ăn mặc chỉnh tề và 
một mặc quần đùi áo thun. Đạt hỏi:

- có phải đây là nhà anh Chánh 
không?

Em áo thun trả lời:

- dạ phải, anh tìm ba em có chuyện 
gì?

- tôi là Đạt, ở Sài Gòn, có hẹn với 
anh Chánh để bàn chuyện làm ăn

- ba em có việc phải đi, chắc cũng 
sắp về; mời anh ngồi chơi

Đạt hơi bực mình nhưng cũng 
đành ngồi xem hai đứa đánh cờ. 
Chờ chừng mười phút mà thấy lâu 
như cả giờ nên Đạt đề nghị:

- có quán nào gần đây mình ra 
uống cà phê, em nói với người nhà 

khi anh Chánh về thì ra đó gặp

Khi cậu áo thun vào trong thay đồ 
thì người thiếu niên kia hỏi nhỏ Đạt:

- anh tìm ông Chánh để vượt biên 
phải không?

Câu hỏi bất ngờ và trúng ngay 
tim đen nên Đạt hơi bối rối, rồi Đạt 
nhanh chóng trả lời:

- anh chỉ làm môi giới để kiếm 
tiền chứ không vượt biên đâu

- ông Chánh gài bắt một gia đình 
cách đây hai tuần

- vậy à, cám ơn em nhiều

Trên đường đi đến quán Đạt vừa 
trò chuyện vừa suy nghĩ tìm cách 
đối phó với Chánh để không lộ 
chuyện bí mật mà Đạt vừa biết. Đến 
quán, hai cậu thiếu niên gọi cà phê 
sửa đá còn Đạt gọi một chai beer. 
Đạt biết mình uống vài ba chai vẫn 
tỉnh táo nhưng chỉ cần nửa chai là 
mặt đỏ ngay, Đạt lo ngại sự suy nghĩ 
của mình sẽ hiện ra trên mặt, và lo 
sợ sẽ làm tái mặt nên uống beer cho 
đỏ mặt. 

Chánh đến quán lúc gần trưa nên 
anh không vào, anh mời Đạt về nhà; 
Đạt trả tiền rồi theo Chánh, hai em 
kia ngồi lại. Theo chương trình thì 
hôm đó Chánh đưa Đạt đi coi tàu 
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nhưng hôm đó không coi được vì 
tàu đi đánh cá về không kịp. Chánh 
phân trần:  

- tôi đã nói với chủ tàu rằng anh từ 
Sài Gòn ra nên phải hẹn cho đúng, 
sáng nay tôi cẩn thận đến xem trước 
cho chắc, ai ngờ ông ta không làm 
đúng lời hứa  

Đạt làm như tin lời Chánh, rồi trấn 
an Chánh:

- nhiều khi chuyện xảy ra ngoài 
ý muốn của người ta, mình cũng 
nên uyển chuyển một chút; lần này 
không thành thì chắc lần sau sẽ 
thành

- anh hiểu cho như vậy thì tốt quá, 
tôi sẽ làm hết sức để lần tới có tàu 
cho anh coi

Chánh rủ Đạt đi ăn hủ tiếu trước 
khi đưa Đạt ra bến xe, Đạt nhận lời 
vì khi ấy muốn tỏ ra thân tình với 
Chánh, và bụng cũng đói. Trong 
tiệm ăn Đạt chỉ nói chuyện đá banh, 
cải lương v.v..., tránh chuyện liên 
quan đến biển. Đạt cố gắng giữ câu 
chuyện tự nhiên và trong không khí 
bạn bè, để chứng tỏ cuộc hợp tác 
còn dài nên khi Chánh đưa Đạt ra 
bến xe thì Đạt đề nghị cho đi xem 
những điểm hẹn lần tới để tiết kiệm 
thì giờ cho lần sau, và Chánh bằng 
lòng.

Trên đường về Đạt suy nghĩ rất 
nhiều về cách rút lui và nhất là phải 
nói với anh Hòa như thế nào để bảo 
vệ vị ân nhân trẻ đã cứu cả nhóm 
trong chuyến đi chui này. Càng suy 
nghĩ về người thiếu niên đã tiết lộ 
tin để cứu mình Đạt càng thấy mình 
quá may mắn và càng biết ơn; chỉ 
gặp Đạt lần đầu, không biết Đạt là 
ai mà vị ân nhân trẻ này đã thương 
người và can đảm cứu giúp, ơn ấy 
lớn quá và Đạt biết mình không 
cách gì đền ơn được. Đạt cám ơn 
Trời Phật đã phù hộ cho mình và 

cầu xin Trời Phật phù hộ cho vị ân 
nhân. 

Khoảng mười ngày sau Hùng đến 
nói với Đạt là anh Hòa cần gặp, Đạt 
đi ngay. Anh Hòa cho biết là tin gia 
đình ông Hưng Phát bị bắt là có 
thật; rồi anh, Hùng và Đạt tính kế 
hoạch rút lui. 

Một buổi tối cuối tháng 9/78 vợ 
chồng Đạt ngồi bàn chuyện đi bán 
chính thức thì vợ Đạt đưa ra một 
vấn đề nghiêm trọng: 

- em nghĩ mình phải chuyển hộ 
khẩu trước khi đi, anh biết đó, người 
nào bỏ đi thì tụi nó đến tịch thu nhà, 
anh đứng tên chủ hộ thì chắc chắn 
chúng sẽ lấy nhà, đẩy Ba Má và 
mấy em đi kinh tế mới.

Đạt chới với vì việc chuyển hộ 
khẩu rất khó, mà không làm được 
thì không nên đi. Ý kiến của vợ Đạt 
là điều hợp lẽ phải, là trách nhiệm 
của con đối với cha mẹ; Đạt không 
thể vì mình mà để Ba Má và mấy 
em lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.

Đạt mất ngủ nhiều đêm liền, ý chí 
muốn đi rất mãnh liệt nhưng trách 
nhiệm với Ba Má và mấy em thì rất 
nặng, phải chu toàn trước khi ra đi. 
Cuối cùng Đạt quyết định vừa lo 
việc chuyển hộ khẩu vừa lo vượt 
biên. 

Chưa đầy một năm sau Đạt và vợ 
con đến Canada. Một buổi chiều thứ 
Sáu đẹp trời của tháng 6/1979 Đạt 
đặt chân xuống phi trường Mirabel, 
Quebec, Canada; trong túi có chừng 
mười dollars, không nhà, không 
việc, nợ chính phủ Canada gần một 
ngàn năm trăm dollars tiền vé máy 
bay, vậy mà Đạt thấy mình là người 
sung sướng nhất trên trần gian này.

Bốn mươi hai năm qua đã có 
nhiều lần Đạt nhớ lại ngày gặp vị 
ân nhân trẻ, đã có nhiều lần Đạt băn 
khoăn về số phận của vị ân nhân, đã 

có nhiều lần Đạt hình dung lại nét 
mặt và hình dáng của người thiếu 
niên đã cứu mình, bây giờ anh ấy 
cũng gần sáu mươi tuổi, Đạt cầu 
mong anh có một mái ấm gia đình, 
sống an vui bên con cháu, Đạt cũng 
cầu mong anh thoát khỏi Việt Nam 
để được sống trong tự do, trong một 
xã hội nhân bản phù hợp với anh; 
anh quá xứng đáng để được hưởng 
những thứ đó. Ngày cứu Đạt anh 
còn nhỏ nhưng trái tim anh rất lớn, 
lòng thương người của anh bao la, 
sự can đảm của anh rất phi thường, 
có như thế anh mới bình tỉnh nói 
cho Đạt biết chuyện làm ác đức của 
Chánh mà không quan tâm đến tai 
họa có thể xảy đến cho anh.

Những năm gần đây Đạt lại nhớ 
nhiều về vị ân nhân trẻ đã cứu Đạt ở 
Gò Công năm 1978, chắc Đạt không 
còn cơ hội để gặp lại anh nên mỗi lần 
nhớ đến anh Đạt chỉ biết cầu nguyện 
mọi sự an lành cho anh và thầm nói 
“xin chân thành biết ơn anh, vị ân 
nhân trẻ đã cứu Đạt khỏi bị tù đày 
và cứu đại gia đình Đạt khỏi bị tán 
gia bại sản”. 

Trần Phố Hội
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Tự Do & 
Nỗi Sợ

Hoàng Vi Kha

Tôi vẫn nhớ
Nỗi sợ rất to
trên chiếc ghe vô cùng bé nhỏ
giữa đại dương rộng lớn bao la
trong cơn bão mịt mù phong tỏa
những con người đi tìm tự do
dưới những ngọn sóng cao vây bủa
khóc,
lo …
Tôi vẫn nhớ
Nỗi sợ siết tim
Những gương mặt bơ phờ trắng bệch
phản chiếu trên mã tấu dao găm
sắc bén
lăm lăm
thân hình chúng, đầy những hình xăm
lồ lộ rõ cơn dâm trên mặt
bầy hải tặc
hiếp cô gái Việt
cô gái Việt đi tìm tự do
máu
nước mắt
cô nằm co ro
Tôi vẫn nhớ
Nỗi sợ nghiệt cay
Một em chỉ 9 hay 10 tuổi
Đề bài văn: viết về mẹ em,
nước mắt chảy
đầm đìa trang giấy,
Cha em chết dưới lưỡi dao bọn Thái
Mẹ em buông tay chìm xuống biển sâu, cho 
thùng nhựa mình em bám lấy...
Mọi cái chết diễn ra trước mắt.
Em mất sạch chỉ trong khoảnh khắc,
Em bé ấy đi tìm tự do
tìm mẹ cha, tìm trong giấc mộng
nhưng lũ lượt chỉ toàn ác mộng
khiến em nhiều giấc ngủ cam go
Tôi vẫn nhớ
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Nỗi sợ, uất, đau
Giữa rào gai của khu "trại cấm"
tiếng giày đinh lính Thái đạp vào
tiếng hét,
tiếng khóc,
ồn ào chó sủa
những biểu ngữ giương cao
những cầu xin bị vùi xé bỏ
đàn người bị hồi hương cưỡng bức
Những đóm mắt đỏ ngầu uất ức
khiến nhiều người quyết định quyên sinh, 
cùng dòng chữ "Freedom or Death"
Những con người đi tìm tự do
thế giới không còn bận tâm lo
Hơn 44 năm sau …
ở “thiên đường” của loài quỷ đỏ
Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc, – những điều không có
và người dân vẫn tìm mọi cách ra đi …
Hãy khép mắt
Lắng lòng
Tưởng tượng …
Trong thùng xe đông lạnh
39 người cố sát vào nhau
37 độ thân nhiệt chia nhau
ráng sưởi ấm 1 ước mong đơn giản: 
có việc làm nơi xứ sở tự do
trong trái tim nhiều nỗi sợ lo,
khi hàn khí đang dần dần chiến thắng
khi người bên cạnh đã đóng lớp băng trắng
khi tay chân đang tê buốt từng phần
khi hơi thở run rẩy, ngắn dần …
chợt phản chiếu cảnh gia đình khốn khó
mẹ cha em đang buồn lo đó
… em chân thành “con xin lỗi mẹ ơi”
dòng lệ ấy qua khóe mắt rơi
hàn khí phủ thành hòn băng nhỏ
rồi ngừng đập
trái tim băng giá
nỗi sợ đông cứng thành tảng đá
ném vào ước mơ tự do
vỡ - nát
ai hiểu cho ??
Tôi vẫn biết,
Không ai sinh ra làm anh hùng cả
Con người ai mà chả sợ lo
Nhưng tự do không là vật để ban cho,
mà phải đổi với nhiều điều vô giá …
Khi quyết định băng thuyền vào biển cả
là đành lòng đánh đổi hết cho tự do
Khi quyết định nằm trong xe tải co ro
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là chấp nhận nhiều rủi ro hơn may mắn
Sợ lo lắm mà lòng vẫn cố gắng,
can đảm lúc cần, liều mạng chấp hiểm nguy …
vậy tại sao khi tổ quốc đang suy vì quỷ đỏ lại không cùng tranh đấu?
Hãy hiểu rõ từng cảnh đời riêng là hệ quả của khổ đau chung cả nước.
Hãy hiểu rõ nếu hôm nay một người chết trước, thì ngày mai sẽ tới lượt anh / tôi.
Hãy hiểu rõ, một điều đơn giản thôi: một chiếc đũa sẽ dễ dàng bị bẻ gãy.
Hãy hiểu rõ,
để kết thúc khổ đau
để mở khai hạnh phúc
thay vì can đảm mưu cầu cho mỗi cá nhân
hãy cùng nhau
vì đại cuộc dấn thân
liên kết sẽ tạo nên sức mạnh.
Tôi luôn tin:
Trong mỗi chúng ta vẫn tiềm tàng tấm lòng quả cảm!
mở trái tim cho dũng khí bay ra
cùng tiêu diệt cội nguồn đau khổ, đó chính là cộng sản Việt nam!

Vi Kha Hoang
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HIỆN TƯỢNG 
UKRAINE

Trần Gia Phụng

Điều dễ nhận thấy là các nước Đông Âu luôn 
luôn nằm giữa hai thế lực chính trị quan trọng.  

Trước đây là đế quốc Áo-Hung ở phía tây, và đế quốc 
Nga về phía đông.  Từ thế chiến thứ hai (1939-1945), 
các nước Đông Âu nằm giữa Đức Quốc Xã và Liên 
Xô.  Hai nước nầy đều độc tài, nhưng hoàn toàn khác 
nhau về ý thức hệ chính trị, và cả hai đều lăm le nuốt 
trọn Đông Âu,  Ngày nay, Đông Âu cũng nằm giữa 
hai khối chống đối nhau:  Môt bên là NATO (North 
Atlantic Treaty Organization) tức Liên Minh Bắc Đại 
Tây Dương, lúc đầu gồm các nước tự do dân chủ Tây 
Âu và Hoa Kỳ, sau có thêm một số nước Đông Âu 
sau khi thoát ra khỏi khối cộng sản (CS), và bên kia là 
Cộng Hòa Nga là một nước hậu CS.  Tổng thống Nga 
Vladimir Putin vốn là một sĩ quan công an CS Liên 
Xô.  Liên Xô  bị sụp đổ năm 1991, đổi thành Cộng 
Hoa Nga.

Trong số các nước Đông Âu hiện nay, các nước 
giáp giới về phía đông với Nga từ bắc xuống nam là 
Estonia, Latvia, Belarus va Ukraine. Ukraine là nước 
rộng nhứt và có nhiều dân gốc Nga ở phía đông.  Hai 
nước Estonia và Latvia là thành viên của NATO từ 29-
3-2004.  Bealarus và Ukraine chưa gia nhập NATO.  
Nói chung, hai nước nầy đều trung lập, và chịu nhiều 
ảnh hưởng của Nga. 

 

Bản đồ Đông Âu (Internet)

Vị trí địa lý của các nước Đông Âu gần giống như 
trướng hợp Việt Nam ở Đông Nam Á.  Việt Nam nằm 
về phía đông của Indochina (Anh ngữ) hay Indochine 
(Pháp ngữ).  Rõ ràng Indochina là chữ ghép lại từ hai 
địa danh là India (Ấn Độ) và China (Trung Hoa).   Hai 
nước India và China có hai nền văn hóa và văn minh cổ 
xưa rất khác nhau.  Ngày nay, Indochina cũng nằm giữa 
hai thế lực chính trị đối kháng nhau.  Đó là Cộng Hòa 
Nhân Dân Trung Hoa theo chủ nghĩa CS, độc đảng độc 
tài toàn trị một bên, và bên kia là Hoa Kỳ cùng các nước 
Tây phương, chủ trương tự do dân chủ.

Năm 2014, hai vùng Donetsk và Lugansk ở phía đông 
của Ukraine gồm đa số là dân Nga, tách ra ly khai khỏi 
Ukraine và thành lập hai nước cộng hòa biệt lập.  Lúc 
đầu, hai nước cộng hòa mới nầy được một số nước nhỏ 
công nhận, và cho đến ngày 21-2-2022, tổng thống Nga 
Vladimir Putin công nhận nền độc lập của hai nước nầy.

Có thể vì việc nầy, tổng thống Ukraine là Volodymyr 
Oleksandrovych Zelensky, một chính khách độc lập, 
liền cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga ngày 24-2-
2022.  Tổng thống Nga quan ngại rằng đây là dấu hiệu 
Ukraine nghiêng về NATO, liền xua quân đánh Ukraine 
cùng ngày đó. 

Hành động của Vladimir Putin gần giống như hành 
động của lãnh tụ Đức Quốc Xã là Aolf Hitler trước thế 
chiến thứ hai.  Ngày 1-9-1939, Hitler xua quân tấn công 
Ba Lan, vì trước đó một tuần, ngày 25-8-1939, Ba Lan 
ký hiệp định liên minh quân sự với Anh Quốc.  Việc nầy 
làm cho Hitler lo ngại rằng quân đội và võ khí Anh sẽ 
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đến Ba Lan và đe dọa Đức Quốc.  Vì vậy, Hitler ra tay 
trước, xua quân tấn công Ba Lan ngày 1-9-1939.  Ba 
ngày sau, Anh Quốc cùng Pháp trả đũa Đức Quốc Xã 
ngày 3-9-1939.  Thê là thế chiến thứ hai bùng nổ.  Phải 
chăng nhà dộc tài Vladimir Putin đã học theo bài học 
của nhà độc tài Adolf Hitler, hay lịch sử đã tái diễn?

Khi Nga, một cường quốc trên thế giới, đưa quân xâm 
lăng Ukraine, hầu như ai cũng nghĩ rằng Ukraine sẽ 
nhanh chóng sụp đổ, nhưng không ngờ là Ukraine đã 
anh dũng chống trả mãnh liệt, chận đứng, hoặc ít ra 
cũng đã làm chậm lại bước tiến của quân Nga, đúng 
như câu ca dao lịch sử của người Việt chúng ta thường 
truyền tụng:  “Nực cười châu chấu đá xe / Tưởng rằng 
chấu ngã, ai dè xe nghiêng.”  

Thiên hạ còn mỉa mai rằng tổng thống Ukraine, ông 
Volodymyr Oleksandrovych Zelensky, chỉ là một diễn 
viên hài kịch, hay nói nôm na là một “tên hề” trên sân 
khấu kịch nghệ.  Và thiên hạ còn bàn tán rằng một “tên 
hề” thì làm sao cai trị đất nước và làm sao lãnh đạo 
quân đội trong cuộc kháng chiến chống xâm lược?  

Tuy nhiên, dù bị lực lượng hùng hậu của Nga tấn 
công, dù bị đe dọa, ám sát, và ba lần thoát chêt, dù 
đã được Hoa Kỳ mời di tản ra nước ngoài, nhưng ông 
Zelensky tuyên bố chiến đấu đến cùng, cương quyết ở 
lại Ukraine, lãnh đạo dân chúng Ukraine chống lại cuộc 
xâm lăng của Nga.    Chưa biết tương lai sẽ như thế nào, 
nhưng cho đến nay, bàn dân thiên hạ trên thế giới đều 
phải công nhận ông Zelensky là một người yêu nước 
vĩ đại, cùng sống chết với toàn dân Ukraine chiến đấu 
chống ngoại xâm.  Như thế, kinh nghiệm Ukraine cho 
thấy thà bầu “tên hề” làm lãnh đạo, còn hơn là bầu lãnh 
đạo lên làm tên hề, như Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 
Việt Nam.  “Cuba thức Việt Nam ngủ…” đúng là sản 
phẩm khôi hài đen “ma dề [made] in Việt Nam.”

Trong cuộc kháng chiến nầy, ngoài tổng thống 
Zelensky anh hùng, có thể nói toàn dân Ukraine đều 
anh hùng.  Những thanh niên Ukraine đưa gia đình 
đi lánh nạn, rồi quay trở về làm nhiệm vụ chiến binh.  
Những người phụ nữ can đảm nếu không được ở lại để 
chiến đấu, thì tuyên bố chấp nhận hy sinh, một mình 
đưa gia đình ra đi lánh nạn, để chồng ở lại chiến đấu, 
chống ngoại xâm.  Cuộc chiến đấu anh dũng của người 
Ukraine trong nước chẳng những làm cho thế giới khâm 
phục, mà thế giới còn khâm phục hơn nữa khi nhiều 
người Ukraine đang sống an vui, sung sướng và thanh 
bình ở nước ngoài, đã tình nguyện xin về nước để góp 
sức chiến đấu  Đây mới đúng là đất nước anh hùng như 

thời nhà Trần chúng ta chống quân Nguyên.

Trong cuộc chiến đấu anh dũng của toàn dân Ukraine 
chống lại quân Nga xâm lược, truyền thông thế giới 
loan tin rằng quân đội Ukraine đã chận đứng được quân 
Nga nhờ sử dụng tài tình và hữu hiệu hai loại võ khí 
quan trọng.  

Loại thứ nhứt là những máy bay không người lái 
(drone).  Có hai loại drone.  Drone làm công việc 
thám thính, theo dõi đối phương, rồi thông báo tin tức 
đối phương về hậu cứ để các chuyên viên hậu cứ lên 
chương trình tấn công địch thủ.  Loại thứ hai là loại 
drone được các chuyên viên dựa vào những tin tức đó, 
rồi đặt chất nổ lên drone, và gởi đi tấn công mạnh mẽ 
các đoàn quân Nga xâm nhập vào Ukraine, làm cho 
quân Nga tiến thoái lưỡng nan, như ăn phải gân gà, nuốt 
vào không được, mà nhả ra cũng không xong,.   

Loại võ khí quan trọng thứ hai là các hỏa tiển FGM 
148 JAVELIN, là loại võ khí chống tăng tầm trung rất 
hữu hiệu, dễ di chuyển, dễ sư dụng do Hoa Kỳ sản xuất, 
có thể là quân đội Nga chưa có, hoặc cũng có thể quân 
đội Nga chưa biết đến.

Sự kiện nầy khiến chúng ta chú ý thêm một điều là 
chiến tranh là cơ hội sử dụng, trình diễn và tiêu thụ võ 
khí, giúp cho sự phát triên kỹ nghệ quân sự.  Sau thế 
chiến thứ hai, Liên Xô (nước Nga CS) viện trợ võ khí 
còn tồn đọng tử thế chiến hai cho các nước và các tổ 
chức thiên tả trên thế giới, từ Á Châu, qua Phi Châu, 
Nam Mỹ, nhằm tranh đấu để thiết lập các chế độ CS.  
Chính Liên Xô đã gia tăng viện trợ quân sự gấp bốn (4) 
lần cho Băc Việt Nam để Bắc Việt Nam có điều kiện tấn 
công Nam Việt Nam, trong khi Nam Việt Nam bị phía 
Hoa Kỳ cắt giảm viện trợ lớn lao sau hiệp định Paris 
ngày 27-01-1973, đưa đến kết quả ngày 30-4-1975.  

Khi Liên Xô chuyển qua Cộng Hòa Nga năm 1991, 
kỹ nghệ võ khí Nga tiếp tục phát triển tuy âm thầm 
nhưng mạnh mẽ, chẳng những cần phải có thị trường 
tiêu thụ, mà còn cần phải có cơ hội thí nghiệm võ khi 
và thi triển võ công mới, võ khí mới, để chào hàng với 
thế giới và chiêu dụ khách hàng, cạnh tranh với các 
nước khác.

Ukraine là cơ hội thuận tiên cho Putin biểu diễn võ 
công.  Vì vậy, Putin mở cuộc chiến tranh ở Ukraine 
không phải chỉ vì vấn đề Donetsk và Lugansk, mà còn 
để tiêu thụ kho võ khí mà Nga đã sản xuất, giới thiệu 
các sản phẩm quân sự của Nga, và chiêu khách để bán 
võ khí.  
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Vì vậy Putin ra lệnh tấn công Ukraine đúng như câu 
nói của các cụ đồ nho Việt Nam ngày xưa: “Đột phá 
nhứt điểm, khai thông toàn bộ” (tấn công một điểm, mở 
ra toàn bộ), nghĩa là Nga chỉ cần đánh Ukraine, thì Nga 
có thể mở ra được nhiều lối thoát bế tắc của Nga.

Dĩ nhiên các cường quốc kỹ nghệ võ khí Tây phương 
cũng không bỏ lỡ cơ hội, đáp ứng ngay cuộc tấn công 
của Nga, dựa vào thời cơ rất thuận tiện, gởi ngay võ khí 
giúp Ukraine chống lại Nga một cách hợp lý, hợp tình, 
hợp pháp, đồng thời bán ngay võ khí cho các nước láng 
giềng của Ukraine để các nước nầy tự phòng thân, vì 
biết đâu Putin sẽ dựa vào những lý do vu vơ, tiếp tục 
lấn sân, tiếp tục tung quân xâm lăng cac nước Đông Âu 
khác như đã xâm lăng Ukraine.

Gần đây, tổng thống Ukraine là Zelenski lên TV kêu 
gọi Hoa Kỳ và NATO thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine, 
để ngăn cản hoạt động của phi cơ Nga trên vòm trời 
Ukraine, nhưng Hoa Kỳ và NATO không đáp ứng.  
Theo tin truyền thông Tây phương, Hoa Kỳ và NATO 
không thiết lập vùng cấm bay trên vòm trời Ukraine, vì 
quan ngại quân đội Hoa Kỳ và NATO sẽ đụng độ với 
quân đội Nga, thì chiến tranh sẽ lan rộng, có thể đưa 
đến thế chiến thứ ba.  Điều nầy thoạt nghe thì hợp lý và 
nhân bản, nhưng Hoa Kỳ và NATO lại khẩn cấp viện 
trợ võ khí cho Ukraine thì cũng là một cách tiếp tay 
với Ucraine chống Nga, vậy cũng có thể làm cho chiến 
tranh lan rộng.

Ở đây, xin chú ý rằng, nếu thiết lập vùng cấm bay trên 
không phận Ukraine, thì Nga không có cơ hội thi triển 
võ khí mới của Nga, như máy bay, hỏa tiễn, súng đạn…  
Nếu thế thì các địch thủ của Nga (tức Hoa Kỳ, NATO) 
không có cơ hội tìm hiểu, quan sát, nghiên cứu võ khí 
của Nga đã sản xuất trong thời gia gần đây.  Đồng thời 
các nước địch thủ của Nga cũng sẽ không có cơ hội 
cung cấp, bán thêm sản phẩm quân sự, võ khí, máy bay, 
hỏa tiễn, súng đạn, quân nhu cho các nước có nhu cầu 
phòng thủ và chống Nga như Ukraine và các nước Đông 
Âu khác.  Vì vậy chuyện cấm bay trên vòm trời Ukraine 
khó xảy ra.  Ngày nay, phức trạng kỹ nghệ quân sự 
(military industrial complex) sinh lợi không kém các 
loại kỹ nghệ khác trên thế giới, kể cả kỹ nghệ xe hơi.

Một hiện tượng rõ ràng nhứt là từ trước đến nay, do 
ảnh hưởng của tuyên truyền, người ta cho rằng Nga là 
một cường quốc quân sự, võ khí hiện đại tối tân như 
Hoa Kỳ, nhưng qua những ngày chiến tranh vừa qua, 
sức mạnh võ khí của Nga không như người ta tưởng, 
mà chỉ là huyền thoại đồn đãi mà thôi, khác với Hoa 
Kỳ.  

Có một điểm khá quan trọng xảy ra sau “hiện tượng 
Ukraine”, là ở Nga dân tình chia rẽ khá trầm trọng.  Một 
điều hiếm thấy là sau khi Nga đưa quân vào Ukraine, 
thì ở bên trong nước Nga xảy ra nhiều cuộc biểu tình 
chống chiến tranh Ukraine, chống Putin.  Quân đội và 
cảnh sát Nga đã vất vả dẹp bỏ biểu tình và bắt bớ dân 
chúng. Chẳng những thế, truyền thông Nga nói chung, 
tức các hãng thông tấn, báo chí, truyền hình, không 
được đưa tin chiến sự ở Ucraine, mà chỉ loan tin là 
quân Nga đang qua Ukraine để giúp nhân dân Ukraine 
xây dựng đất nước.  Sao mà rất giống với truyền thông, 
báo chí, truyền hình Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 
Nam hiện nay quá vậy?

Điều nầy ngược lại ở Hoa Kỳ.  Tin tức báo chí cho 
biết hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ vốn hiện tranh 
chấp nhau quyết liệt, nay lại cùng nhau lên án Nga và 
đòi hỏi trừng phát Nga.  Vì vậy, lúc đầu tổng thống 
Biden còn lưỡng lự, nhưng sau khi thấy lưỡng đảng 
đồng tình lên án Nga, tổng thống Biden liền quyết định 
trừng phạt kinh tế, ngưng mua dầu khí của Nga.  

Cho đến nay, cuộc xâm lăng của quân Nga vào 
Ukraine chưa kết thúc.  Kết quả cuối cùng chưa ngã 
ngũ.  Tuy nhiên cả thế giới đều thấy rõ, chiến tranh 
Ukraine là một hiện tượng lịch sử đặc biệt sau một thời 
gian dài hòa bình ở Âu Châu, nhắc nhở rằng lòng yêu 
nước, tinh thần dân tộc luôn luôn âm thầm nuôi dưỡng 
con người đứng lên bảo vệ quê hương khi lâm nguy.  
Và cuồng vọng xâm lăng, làm bá chủ thiên hạ không 
còn chỗ đứng trong tâm thức của loài người chúng ta.  
HIỆN TƯỢNG UKRAINE đã chứng minh điều đó.

TRẦN GIA PHỤNG
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"Người ở lại 
Charlie" 

và Tình Huynh 
Đệ Chi Binh 

Mỹ-Việt 

Trịnh Bình An 

"Le goût du pain rompu entre camarades nous a fait 
accepter les valeurs de guerre." (Hương vị miếng bánh 
chia xẻ giữa đồng đội khiến chúng tôi phải nhìn nhận 
rằng chiến tranh cũng có cái đẹp của nó.) - Antoine de 
Saint-Exupéry

Có những tình bạn do hợp tính mà thành, cũng có 
những tình bạn do ơn nghĩa mà kết, lại cũng có những 
tình bạn do đối mặt với cái chết mà nên. Tình bạn giữa 
những người lính thuộc loại thứ ba. 

20 năm dài, thanh niên Hoa Kỳ và Nam Việt Nam đã 
cùng kề vai sát cánh trên cùng một chiến trường. Nhưng 
thực tình mà nói, đa số lính Mỹ và lính Việt không là bạn 
của nhau, giữa họ luôn có khoảng cách của dè chừng, 
của nghi kỵ, thậm chí so găng, tị hiềm. Tuy nhiên, vẫn 
có những trường hợp đặc biệt. Một trong số đó là mối 
giao tình của…

Thiếu Tá John Joseph Duffy và Tiểu Đoàn 11 Nhẩy 
Dù.

Nhà văn quân đội Phan Nhật Nam, trong bút ký chiến 
trường "Trên Đỉnh Charlie", kể lại tình bạn cảm động 
giữa John Duffy với những chiến hữu Mũ Đỏ: Lê Văn 
Mễ, Đoàn Phương Hải, Tô Phạm Liệu...

Đại Đội 2 báo cáo đang mất thêm một "khúc ruột". Mễ 
im lặng dỡ nón sắt ra khỏi đầu.

"No hesitation, the best way, Sir?" Viên cố vấn trưởng, 
thiếu tá Lực Lượng Đặc Biệt, người quấn băng lỗ chỗ.  

Anh bị thương ba nơi nhưng quyết ở lại với Tiểu Đoàn. 
Viên cố vấn hiểu được phút giây nghiêm trọng của Mễ, 
với sự kính phục, anh góp ý kiến, lần đầu tiên trong đời, 
anh gọi người cùng cấp bực bằng "Sir", một viên thiếu 
tá Việt Nam…

Người cố vấn Mỹ được toán lính dù Việt ưu ái đặt cho 
cái tên "Đỗ Phủ" dù trông anh chẳng chút nào giống 
nhà thơ đời Đường.

"Kêu thằng Đỗ Phủ đến tao, Hải!" Mễ kêu,"Duffy 
come here!" Viên thiếu tá cố vấn đang đi sau Hải và 
Liệu, nghe kêu, mỉm cười bước lại. Ba lần bị thương, 
bốn ngày chiến đấu không ăn, ngủ, Duffy vẫn "cứng" 
như một khối thép, đầu đội mũ đi rừng, khẩu M.18 đặt 
ngang hông, tự tin và bình thản như một ý chí không 
lay chuyển. 

"Tiên sư cha thằng này! 'Dure' cả hồn lẫn xác: Number 
One!" Liệu nói với Hải khi Duffy bước nhanh để lên 
gặp Mễ. Anh chàng hiểu ý, mỉm cười: "Hello Doc.!" 
Trong phút chốc dường như hình ảnh khủng khiếp của 
bốn ngày căng cứng tan đi. Nắng cũng vừa đến, nắng 
đầu tiên của một ngày, lòng người lính “duỗi” ra theo 
độ ẩm của vệt ánh sáng. Sống được rồi vui biết bao 
nhiêu!

"Đây nhé Duffy, vùng tập trung của mình, 113 bên 
trái phe ta bên trái cùng “move” lên. Mình làm một cái 
Lz (bãi đáp) xong “you” gọi “Tây” đem máy bay tới 
móc mình ra, OK?"

"Okay. Will do!" Đỗ Phủ gật đầu lia lịa. "Very good! 
Very good! You’re the best commander!" Đỗ Phủ đưa ra 
một ngón tay lên trời để ca tụng Mễ. "C… Tao hay hơn 
nhiều, cú nầy bị “kẹt” mầy còn khen làm tao ngượng." 
Duffy không biết Mễ nói gì, nhe răng cười. Mễ cười 
theo…

"Đỗ Phủ", cuối cùng, cũng bắt được liên lạc với một 
chiếc trực thăng Mỹ. 

Chạy tiếp, cộng quân chạy theo bén gót. Mễ, Hải dẫn 
đầu, Duffy bọc hậu với khẩu M.18. Cứ chạy về hướng 
đông. Chiếc trực thăng quay trở lại. Người “Tây” Pilot 
này cũng can trường, nhưng thật ra đó là “lệnh” của 
Duffy: "Tôi gọi máy bay trực thăng Việt Nam không 
được, chỉ có các anh giúp tôi", Duffy nói với phi hành 
đoàn.

"Ông là người Mỹ, ưu tiên đi trước!" – " Tôi đi, các 
cha "đếch" trở lại cứu các bạn Vietnam của tôi!" Duffy 
khôn và thật can đảm, vì nếu anh “dọt” chiếc trực thăng 
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sẽ đi luôn, sức mấy trở lại! Thêm hai “líp”, toán của Mễ 
chỉ còn lại 6 người.

"Okay! Think our time, my dears", Duffy vẫn cười 
tươi như không. Mễ im lặng. Những toán lính kia ai lo 
cho họ? Mình là người chỉ huy! Một tràng súng cách 
năm thước trong bụi rậm, Duffy bắn trả lại. Mễ và Hải 
chỉ có colt 45. “Đ.M. lần sau đi trận tôi mang theo một 
khẩu đại liên như thằng Django!" Nằm bẹp dí dưới cỏ, 
Hải còn "phọt" câu khôi hài. 

"F*! Mầy không xuống tao bắn mày", Duffy la như 
quạ với phi hành đoàn trực thăng. "Nhưng dưới anh 
không an toàn!?" – "Tao Thiếu Tá, lệnh mầy xuống!"

Chiếc trực thăng được lệnh của Duffy đáp xuống. 
Đạn thù bắn rát quá. Vừa chạm được càng trực thăng 
thì Hải bị trúng đạn, rơi xuống đất. Phi công định cất 
bay lên, nhưng …

Duffy chỉa súng vào lưng gã pilot: "Quẹo lại, tao 
xuống, nó là bạn tao!" Duffy như con diều hâu nhảy từ 
trên trực thăng cách đất ba thước đang "hovering". Anh 
khều đuợc Hải…

Cú nhảy cảm tử ngọan mục của "Đỗ Phủ" đã thành 
công. Hải được cứu sống! Đau đớn thay, người lính 
Mỹ xạ thủ của phi hành đoàn không may mắn như thế. 
Thiếu Tá Đoàn Phương Hải kể lại...

Tiếng trực thăng trên đầu làm tôi vụt đứng lên bằng 
bàn chân trái. Tôi giơ cao tay, miệng hét lớn. Tôi không 
thể tin, mồm tôi há to, mắt mở lớn. Trực thăng sà xuống 
bãi cỏ. Duffy giơ hai tay nắm chặt dây đạn và một tay 
tôi, rồi kéo mạnh tôi lên. Máy bay vút lên với một loạt 
đạn bắn trúng thân tàu. Chiếc trực thăng nghiêng một 

bên rồi bay thẳng. 

Đột nhiên, máu phun có vòi từ anh xạ thủ đại liên 
người Mỹ làm ướt mặt tôi và Duffy. Mễ kéo tôi vào 
giữa thân tàu khi nửa người tôi và hai chân còn đong 
đưa ngoài không khí. Duffy chồm tới bịt chặt vết thương 
trên ngực anh xạ thủ đại liên.

Nằm trên sàn tàu, tôi không thể tưởng và không thể 
tin tôi còn sống trước tình chiến hữu cao cả của hai 
người lính ở hai đất nước khác nhau. Duffy ôm lấy 
tôi, có một chút nghẹn ngào trong khoé mắt… Vì vết 
thương quá nặng, anh xạ thủ đại liên Mỹ đã qua đời, 
anh phi công phụ đang gục đầu bên cửa máy bay với 
vết thương ở tay.

Khi về đến trạm cứu thương, tôi mới biết anh xạ thủ 
đại liên Mỹ đã hết nhiệm kỳ, ngày mai anh sẽ về Hoa 
Kỳ. Anh đang có mặt trên trực thăng thì vô tình chiếc 
máy bay nhận được lệnh vào bốc tụi tôi. Ðịnh mệnh 
thật trớ trêu!

***

Cái tên "Đỗ Phủ", thật ra, cũng rất có lý. Dĩ nhiên, 
"Đỗ Phủ" nghe từa tựa như "Đấp-Phi", nhưng chàng 
lính Mỹ can trường ấy , thật ra, cũng rất thích… làm 
thơ!

Tuyển tập thơ "The Battle of Charlie" được Thiếu 
Tá Hoa Kỳ John Duffy dành tặng chiến hữu với những 
dòng chữ trang trọng:

"To the survivors of the battle for "Charlie" – the 
toughest paratroopers that I've had the honor to serve 
with in battle."

(Dành tặng cho những người sống sót trong trận 
"Charlie"- Những người lính Nhảy Dù can đảm nhất 
mà tôi đã có vinh dự phục vụ trên chiến trường.)

The Rear Guard

(Me Van Le and John Duffy)

The paratroopers are pulling back,
Major Hai Doan is leading them.
They are spent, out of ammunition,
Many wounded, all hungry and thirsty.

I'll cover the withdrawal with air.
The Cobra gunships are flying above us.
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I'll use them to disrupt the enemy.
I'll work them close to cover the break-out.

The men have fought and died in the trenches.
They have stopped the NVA for two weeks.
No one could've expected more from them.
Nothing more can be done, except to save them.

"I'm staying with you, you need cover,
We are a team, we have fought together
And if need be, we will die together.
That may be the cost of saving our troopers."

Bọc Hậu 
(Lê Văn Mễ và John Duffy)

Toán lính Dù rút quân,
Thiếu Tá Đoàn (Phương) Hải dẫn đầu.
Người mệt lả, súng cạn đạn,
Nhiều bị thương.  Đói và khát tất cả.

Tôi bay tới các bạn đây. 
Cobra trên đầu súng máy dòn vang.
Tôi đang chặn địch ở đây,
Tôi bắn chúng cho các bạn thoát đây.

Họ đã chiến đấu và đã chết trong chiến hào.
Họ đã chặn đứng cộng quân suốt hai tuần lễ.
Còn muốn gì thêm ở họ nữa sao?
Còn làm gì thêm được nữa sao? 
Ngoại trừ... hãy cứu lấy họ.

"Tao ở lại với mày, mày cần có người bọc hậu.
Tụi mình là một "team" kia mà.  Đã cùng nhau cùng 

chiến,
Nếu cần, sẽ cùng nhau cùng chết.
Giá phải trả để bảo vệ lính của mình, đúng không?"

***
Courage
(Doctor To Pham Lieu 
Cross of Gallantry w/Palm)

The Doc has been shot at.
Oh, Lord!  He has his gun out,
Sighting, Aiming, and Shooting
At a cannon with a forty-five.

He is hit and down,
But not for long,
Back up again,
Sighting, Aiming, Shooting. 

Trying to knock out a cannon
 With his forty-five.
God, isn't he ridiculous?
But he has courage.

***
Can Trường
(Bác Sĩ Tô Phạm Liệu
 Huy Chương Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dương 

Liễu)
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Đốc-Tờ bị bắn trúng rồi.
Ôi, Chúa ơi! Vậy mà còn rút súng ra,
Ngó, Ngắm, rồi Bắn
Một cái cà-nông với khẩu 45!

Lại trúng đạn, té nhào.
Nhưng không có lâu,
Lại đứng lên, 
Ngó, Ngắm, Bắn...

Tính hạ một khẩu đại bác
Bằng cây súng ngắn 45,
Chúa ơi! Bộ ổng khùng rồi chắc?
Mà, cũng thiệt là can trường ha!

***

Trong tác phẩm "Terre des hommes" (Đất Người), 
nhà văn Antoine de Saint-Exupéry viết:

Dans un monde devenu désert, nous avions soif de 
retrouver des camarades : le goût du pain rompu entre 
camarades nous a fait accepter les valeurs de guerre. 
Mais nous n’avons pas besoin de la guerre pour trouver 
la chaleur des épaules voisines dans une course vers le 
même but. La guerre nous trompe. La haine n’ajoute 
rien à l’exaltation de la course. 

(Trong một thế giới trở nên khô cằn, chúng tôi khát 
khao có được đồng đội: Hương vị miếng bánh chia 
xẻ giữa đồng đội khiến chúng tôi phải nhìn nhận rằng 
chiến tranh cũng có cái đẹp của nó. Nhưng chúng tôi 
không cần chiến tranh để tìm thấy hơi ấm của những bờ 
vai cận kề trong cuộc chạy đua hướng tới cùng một mục 
tiêu. Chiến tranh lừa dối chúng ta. Hận thù không làm 
tăng thêm sự phấn kích cho cuộc đua.)

Những thanh niên Mỹ Việt, phơi phới thanh xuân, 
phơi phới hào khí, nào biết gì là hận thù, gì là chiến 
tranh, cho tới khi đụng trận... Hỏi tại sao họ tìm được 
nhau trong những giờ phút nghiệt ngã nhất?

Rồi có một ngày chinh chiến tàn... Tôi, một người 
ngoài cuộc, lật lại những trang lưu huyết sử, chẳng nghe 
thù hận, chẳng thấy chiến tranh, chỉ thấy miên man tình 
thâm nghĩa trọng. Vượt không gian, vượt thời gian, như 
lời Duffy-Đỗ Phủ tâm sự:

"Our friendship is still alive and solid, even as we 
age."

***

Trịnh Bình An
(Những ngày giao tranh khốc liệt tại Ukraine 

03/2022) 

 Tài liệu tham khảo:

Tiểu Sử Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù

https://nhaydu.com/index_83hg_files/main_files/
tieudoan11.htm

"Tô Phạm Liệu: Người Trở Lại Charlie" - Phạm 
Anh Dũng

https://www.svqy.org/charlie.html

Trận chiến khốc liệt tại cụm phòng tuyến Charlie, 
tỉnh Kontum, từ 11 đến 14  tháng 4/1972 giữa Tiểu 
Đoàn 11 Nhảy Dù (có biệt dang "Song Kiếm Trấn 
Ải") và Sư Đoàn 320A Bắc Việt tấn công với đại pháo 
và chiến xa. Cuối cùng, Tiểu Đoàn 11 đã phá vòng 
vây.  Một nhóm được trực thăng bốc đi thoát. Một số 
khác chạy bộ băng rừng về.

"Trên Đỉnh Charlie" - Phan Nhật Nam 

h t t p s : / / b a o v e c o v a n g 2 0 1 2 . w o r d p r e s s .
com/2021/12/09/nhung-ngay-dai-tren-que-huong/11/

"20 Năm Chiến Sự - Binh Chủng Nhảy Dù" - Võ 
Trung Tín & Nguyễn Hữu Viên

ht tp: / /nhaydu.com/index_83hg_f i les / le f t_
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f i l e s / T- C h i e n / 1 9 7 2 M u a H e d o L u a -
MatranTayNguyen.pdf

"Góc Biển Chân Trời: Máu Lửa... Charlie" 
- Đoàn Phương Hải

http://doanket.orgfree.com/quansu/charlie.
html

"The Battle of 'Charlie'" -  John Joseph 
Duffy

h t t p s : / / e p o e t r y w o r l d . c o m / p a g e .
php?groupingID=miscellaneous5

Nguyên văn câu nói của "nhà thơ quân 
đội" John Duffy-Đỗ Phủ trong email trao đổi 
với người viết (ngày 20/3/2022):

"On "Charlie", we trusted and relied on 
each other totally.  That is how we worked 
together, we were all paratroopers. Our 
friendship is still alive and solid, even as we 
age." (Tại "Charlie", chúng tôi đã toàn tâm 
toàn ý tin tưởng lẫn nhau và nương tựa vào 
nhau. Đó chính là cách chúng tôi cùng nhau 
làm việc, chúng tôi là những người lính Dù. 
Ngay cả khi tuổi đời chồng chất, Tình Bạn 
của chúng tôi vẫn luôn ở đó và vẫn mãi như 
thế.)

Người cộng sản là những tổ sư chuyên về phá hoại. 
Họ có thể biến cái hồ cá thành tô súp cá. Cái mà 
chúng ta phải đối đầu hôm nay là biến tô súp cá đó 
trở lại thành hồ cá 

Lech Walesa
Chỉ trong Tết Mậu Thân tại Huế, gần 4800 thường 
dân đã chết và mất tích. Báo cáo của tôi là bản án 
đối với người cộng sản 

Douglas Pike
Hàng triệu người dân Nga đã bị tàn sát và thậm chí 
mất cả quyền được chôn cất dưới thời Stalin 

Tổng thống Nga Dmitry 
Medvedev
Chính phủ Trung Cộng gia tăng đàn áp các luật sư 
và các nhà hoạt động nhân quyền trong thời gian gần 
đây, là vì họ thiếu tự tin 

Ngụy Kinh Sinh 
Sự sụp đổ của Cộng sản Trung Quốc là điều kiện 
tiên quyết cho sự sụp đổ của các chế độ độc tài khác 
ở châu Á như Việt Nam, Bắc Hàn và các nước khác 

Ngụy Kinh Sinh
Các nhà lãnh đạo Trung Cộng đang cản trở lịch sử 
càng lâu càng tốt, nhưng chế độ của Trung Quốc 
trước sau gì cũng sẽ sụp đổ 

Hillary Clinton 
Trung Cộng sẽ không trở thành nước lớn trên thế 
giới, họ xuất khẩu ti-vi chứ chưa xuất khẩu quan 
niệm, tư tưởng 

Thatcher
Nếu hôm nay ta nhắm mắt trước tội ác Stalin giết 
hai mươi hai ngàn binh sĩ Ba Lan năm 1940, thì 
tương lai những tội ác như vậy có thể lặp lại. Những 
kẻ gây ra thảm họa phải chịu trách nhiệm dù đã mất 
cách đây bao nhiêu năm 

Tổng thống Nga Medvedev

Danh Ngôn
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Bốn bẩy năm rồi, anh  hỡi anh ?
Tháng ngày mong đợi vẫn chưa thành:

Phục quốc,  hồi hương hôn đất Mẹ
Thăm mộ mẹ cha, sống đất lành!
 
Áo bạc vai rồi, thương cố hương
Dân lành khổ ải, khốn trăm đường
Độc tài cai trị,  đảng cộng sản
Ác với dân lành, bán quê hương !
 
Một gánh sơn hà trên vai anh
Đôi vai trĩu nặng, thật rõ rành
Làm sao mà vá trời xanh được?
Nỗi buồn thê thiết khắc lòng anh!

Thuở ấy, hùng anh bao chiến sĩ
Quân Đội Cộng Hòa tinh nhuệ ghi
Mũ đỏ, Mũ nâu, Thủy quân mạnh
Hải quân,  Không quân chiến đấu chì !

Chiến địa ngổn ngang khắp bốn vùng
Đức Cơ, Bình Giả, Dakto nung ...
An Lộc, Cổ Thành Đinh Công Tráng
Mùa hè đỏ lửa, rực khắp cùng !

Oanh liệt, hào hùng giệt giặc thù
Giầy sô, mũ sắt, với lương khô
Áo lính hoa rừng xanh màu lá
Tay súng tài ba , vững Cơ Đồ

Chiến đấu ngày đêm nợ  núi sông
Nam nhi hồ thỉ,  kiếp tang bồng
Hậu phương  no ấm, tự do, đẹp
Thỏa chí trai hùng,  Tổ Quốc mong

Có một ngày... Bỗng có một ngày !
Tang thương  dồn dập, có ai hay ?
Đồng minh bỏ chạy,  không đủ đạn
Quân thù tăng viện, súng đạn đầy!

Lính chiến Cộng Hòa vẩn giữ thành
Tinh thần chiến đấu... Dẫu tử sanh
Nhưng ai đành đoạn, cho triệt thoái
Đất nước tháng Tư , đã tan tành ...

Bao nhiêu chiến sĩ, đã vào tù
Cộng sản độc ác, đủ mưu mô
Bắt dân lên rừng hoang để chết!
Phán: "Kinh tế mới" chốn hoang tàn...

Cướp của miền Nam, bao nhiêu vàng
Tiền bạc, châu báu, nhà cao sang
Ruộng vườn thóc lúa, cho dân đói !
Cướp nhà, đuổi cổ ngủ góc đàng ...

Ác độc nào hơn loài cộng sản!
Vượt biển tị nạn, qúa gian nan
Nên ta thà chết, hai còn một
Biển Đông chôn xác, thật điêu tàn ...

Thơ gửi người chiến sĩ năm xưa
Nước mắt tuôn, biết mấy cho vừa
Cuối đời... Vẫn chưa thành ước nguyện
Cầu Ơn Trên:  Ban phát Lửa Thần !

Đốt hết loài độc trùng cộng sản
Thứ ác gian chẳng sống lâu năm
Dân Việt  phải cương quyết đấu tranh
Việt Nam sẽ hạnh phúc... Muôn vàn!

Thiên Kim   
Tháng Tư  47 năm Quốc Hận

THƠ GỬI 
NGƯỜI 

CHIẾN SĨ 
NĂM XƯA 
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Đêm đất khách vẽ lại tượng Thương Tiếc,
Nỗi buồn theo năm tháng chẳng hề vơi 

Thương bao kẻ từng bẻ nạng chống trời,
Tiếc lỡ vận, thất thời đành ôm hận...

Hoàng Vi Kha
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Đêm đất khách vẽ lại tượng Thương Tiếc,
Nỗi buồn theo năm tháng chẳng hề vơi 

Thương bao kẻ từng bẻ nạng chống trời,
Tiếc lỡ vận, thất thời đành ôm hận...

Hoàng Vi Kha

Tình 
Người 
Vợ Tù

 

Hoàng Thy 
 Mùi ngai ngái xông lên nồng nặc, 

Tư khó khăn đưa cánh tay dường 
như bị bẻ gãy dụi mũi. Tiếng nhốn 
nháo như từ cõi nào vọng lại, kêu ù 
ù trong lỗ tai:

- Ê anh ta tỉnh rồi kìa

 - Anh ta nằm bất động suốt đêm 
qua!

Một, rồi hai bàn tay xoa bóp vai, 
cố dìu Tư ngồi dậy:

- Anh tên Tư phải không? Bị tụi 
nó đánh nặng tay quá! Anh thấy 
trong người ra sao? Anh uống chút 
đường tán cho khỏi bị bệnh đau tức 
sau này nha!

Tư muốn trả lời, nhưng hai 
xương quai hàm cứng ngắt, khó mà 
mở miệng được. Chàng từ từ cựa 

mình, cố gắng mở đôi mắt sưng vù, 
vẫn không thấy rõ nơi đây là đâu. 
Nhưng những song sắt đan thành ô 
vuông trên trần nhà và chấn chặn 
những khung cửa sổ nhỏ, đủ cho 
Tư hiểu đây là phòng giam, nhà tù! 
Nhìn những bộ quần áo "sọc ngang" 
bốc mùi hôi hôi của những người 
đang vây xung quanh, và những 
người đang ngồi bó gối lố nhố trong 
hóc tối... càng làm cho lòng Tư đau 
nhói, thở dài:

- Ta lại bị bắt nhốt nữa rồi! 
"Ðường nào cũng về La... Mã"! Cái 
câu thành ngữ mà những kẻ thường 
vào tù ra khám đều thuộc nhão nhề: 
"Với cộng sản, làm gì thì làm, cuối 
cùng rồi cũng vào... Khám Chí 
Hòa"!

 Chàng nhớ lại. Khi bị chúng bắt 
quăng lên xe cây, Tư yên trí sẽ bị 
đưa về hoặc số 4 Phan Ðăng Lưu, 
Bà Chiểu; hoặc Bộ Công An ở 
đường Nguyễn Trải, Quận 1; rồi 
sau khi tra khảo "vắt chày ra nước", 
chúng sẽ đưa về Chí Hòa, đường Lê 
Văn Duyệt cũ, nay chúng đổI tên là 
Cách Mạng Tháng Tám.

Nhưng, chỗ này hoàn toàn lạ quắt. 
Chàng không biết nhà lao nào đây?

Nhìn xuống chỗ ngồi, cái bồn cầu 
trệt đóng ghét và màu nước tiểu 
vàng khè thiếu nước dội, Tư lại hắt 
hơi mấy cái liền. Nước mắt, nước 
mũi lại ràn rụa. Một tiếng nói có vẻ 
anh cả:

- Thằng Òn và thằng Bé đưa nó lại 
nằm cạnh hai đứa bây đi!

- Dạ!

Hai tiếng dạ cùng lúc. Một người 
bụng to tròn như "cóc chửa", chắc là 
thằng Òn, một đứa tuổi chưa tới hai 
mươi, mặt xanh xao, bước tới xóc 
nách Tư, kéo lê về một góc.  Một 
chiếc chiếu rách tả tơi được Òn trải 
ra. Một cái mền rách tơi tả hôi hám 

được Bé cuộn vụng về để bên cạnh 
Tư. Thằng Òn rót cho Tư một chén 
nước từ trong lon guigoz:

- Chú Tư uống đỡ! Mười 11 giờ 
mới phát cơm. Tụi nó sẽ phát chén 
đũa cho Chú.

Thằng Bé, nói giọng Quảng Nam:

- Bác bị đánh nặng như rứa, chắc 
là đau lắm! Mọi chuyện lãnh cơm, 
nước để cháu lo cho Bác. Khi nào 
được phép đi tắm, cháu sẽ giúp Bác 
nghe!

Tư nghe một luồng cảm xúc dâng 
lên. Nơi chốn lao tù này, với hai 
con người có vẻ thấp kém này còn 
có tình tương thân tương trợ, "tù cũ 
ấp ủ tù mơí", chứ không "tù cũ ăn 
hiếp đủ tù mới"! Tư trìu mến nhìn 
Thằng Òn, thằng Bé, cố mấp máy 
nói, nhưng nghe trông trống, dường 
như mấy chiếc răng cửa đã đi theo 
những cú giáng thô bạo của chiếc 
dùi cui, cú đá, cú thoi... đêm qua! 
Tư gật đầu ra dấu cảm ơn hai đứa 
và mọi người bạn... tù đang nhìn 
về chàng thương hại! Vài giọt máu 
chảy ứa ra mép, Tư nghe mằn mặn. 
Những vết bầm trên mặt, trên ngực 
đã hiện màu thâm tím, rát bỏng. Tư 
nghe ê ẩm cả người. Hai cánh tay 
rã rời. Thằng Bé càng nắn, bóp, Tư 
càng đau đớn, muốn rên rỉ, nhưng 
vẫn cố gắng kềm chế.

Tiếng xích sắt vang lên. Cánh cửa 
nhà tù nặng nề hé mở. Một giọng 
Bắc ngọng nghệu dội vào:

- Nê Văn Tư đâu? Ði nàm việc!

Tư mơ hồ nghe chưa rõ. Một 
người, chắc là... "tù trưởng",  anh 
cả, xếp sòng trong Phòng đứng lên, 
bước tới gần, kéo tay Tư:

- Cán bộ kêu anh đi làm việc! Cố 
gắng "giữ gìn" nha!

Tư ngước nhìn hiểu ý, không trả 
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lời. Thằng Òn kéo tay Tư choàng 
qua cổ, dìu Tư ra cửa. Một chiếc 
còng chực sẵn. Một tiếng "cắt" khô 
khan. Một tiếng quát dội ngược:

- Ði nhanh nên! Ðừng có giã vờ 
đau đớn nhá!

Một cú đạp thẳng cẳng. Một tiếng 
ngã xấp "ứ hự"!. Tư bị kéo đến căn 
nhà gần cỗng ra vào. Buổi "làm 
việc" ban đầu chỉ là "thủ tục" viết 
bản tự khai nhập trại. Với vài cái 
đập bàn, đá ghế. Với vài mươi lần 
quát tháo. Với đôi chục bận "nựng 
nịu" tát vào má vọt máu mũi, Tư 
được trả về phòng giam khi đã ngất 
xỉu!

Bất kể ngày hay đêm, Tư được 
cán bộ Trại đưa đi "làm việc", lúc 
với Ty Công An Vũng Tàu - Bà Rịa, 
khi với Sở Công An Thành phố Hồ 
Chí Minh, và cả Bộ Công An. Khẩu 
cung vẫn xoay quanh, cột buột vào:

- Có phải mày tổ chức vượt biên 
không? Tiền, vàng mày dấu ở đâu?

Một tên tỏ vẻ ra cái điều hiểu biết:

- Mày là ngụy quân biệt phái, là 
tên do CIA cài lại, có đúng không? 
Kẻ chỉ huy mày tên gì? Đang ở đâu?

Tên khác chen vào:

- Nếu thành thật khai báo, chịu 
nhận tội gây nợ máu với nhân dân, 
sẽ được Đảng và Nhà Nước Cách 
Mạng khoan hồng!

Cuối cùng khủng khiếp hơn, một 
tên rút súng K.54 ra, đe dọa thẳng 
thừng:

- Chúng tao không tiếc gì vài băng 
đạn bắn vỡ đầu mày! Ðừng ngoan 
cố! Thằng phản động!

Tư đã quá quen đến độ thuộc nằm 
lòng những lời cật vấn "sắt máu", 
những đấm đá "ấn tượng" của 
những kẻ "lòng lang dạ sói", mất 

hết nhân bản, lấy sự đau đớn, chết 
đi sống lại của người khác làm thú 
vui, vinh thăng "nghiệp vụ". Lần 
nào cũng như lần nào, Tư đều nhất 
mực không khai bất cứ điều gì:

- Thưa cán bộ, tôi hoàn toàn không 
biết gì hết!

Câu nói chưa dứt, Tư đã tiếp nhận 
những báng súng AK vào be sườn, 
vào sau xương sống như trời giáng:

- Mày vẫn ngoan cố hở! Chúng 
tao đã biết hết rồi! Hồ sơ tội ác do 
đồng bọn mày cung cấp đầy ắp đây 
này! Tao hỏi mày lần chót, mày có 
chịu nhận tội không?

Một tên mặc thường phục đanh 
thép ra lệnh:

- Ngày mai đem bắn bỏ mẹ nó đi!

 .....

 Một tháng nặng nề trôi qua! Từ 
những lo sợ phập phồng khi có tiếng 
mở cửa sắt bất chợt, cứ ngỡ là cán 
bộ quản giáo, những tên câu hồn, tử 
thần đến gọi tên mình đem xử bắn; 
nhưng không, chúng kêu hết người 
này đến người kia đi "làm việc" (tra 
khảo, ép cung) và họ vẫn được trả 
trở về phòng, Tư dần dần bớt sợ và 
thản nhiên, phó mặc cho số phận. 
Những vết thương trên người cũng 
dần dần bớt đau nhức. Những chén 
cơm hẩm với một vài con khô hố, 
khô sặc dần dần cũng ngon miệng. 
Những buổi sáng xếp hàng đi tắm 
không đầy 30 giây dần dần cũng 
mát mẻ, sảng khoái. Những buổi 
chiều, nằm nghe thằng Òn khoe tài 
nghề nghiệp "thổi xế" (ăn cắp xe) 
nhanh như chớp của nó từ Bãi Sau 
ra Bãi Trước, hoăc ngay cả ở Chợ 
Mới Vũng Tàu, Tư cũng thấy vui 
vui. Thích thú nhất là nghe thằng 
Òn kể chuyện "thổi" xe của mấy 
chú Công An trước cửa Công An 
Phường ngay khi chúng vừa quay 
lưng đi. Làm cho chúng bực mình, 

khi bắt được thằng Òn, chúng tha 
hồ trả thù bằng những cuộc "tẩm 
quất" thô bạo, những tiếng chửi thề 
kém văn hóa! Chúng lấy bộ chìa 
khóa "nghề nghiệp" của Òn. Nhưng 
chúng không thể xử dụng một cách 
thiện nghê như Òn. Còn thằng Òn, 
chỉ cẩn vài hôm sau là có ngay bộ 
khóa khác, còn tinh vi, diệu kỳ hơn!

Cùng với một vài tù nhân khác, 
Tư kêu thằng Òn chỉ cách mở khóa. 
Đầu tiên là mở khóa... còng số 8. 
Thằng Òn hí hửng, ngắt một cọng 
chiếu bên dưới chỗ ngồi, bẻ làm đôi, 
lên tiếng thầy đời:

- Các chú nhớ khi bị còng, đừng 
bao giờ cựa quậy! Càng cựa quậy, 
còng càng xiết chặt thêm. Lấy một 
cây tăm xỉa răng, hay một cọng 
chiếu, hay bất cứ cọng cây nào nhỏ 
bằng chưn nhang, chêm vào cái chốt 
đừng cho còng xiết chặt thêm. Hai 
bàn tay bắt tréo lên nhau. Ngón tay 
trỏ và ngón tay cái cầm cọng cây xỏ 
vào lỗ khóa, đưa từ trái sang phải, 
rồi hất mạnh lên. Chiếc còng sẽ bật 
ra ngay.

Tư  nửa tin nửa ngờ. Chưa có dịp 
thấy tận mắt thằng Òn mở còng. 
Thằng Bé buột miệng, đoan chắc:

- Bác Tư hổng tin, Chủ nhựt này, 
anh Òn sẽ biểu diễn mở khóa xe 
vespa của cán bộ Trại ngay tại trưóc 
sân nhà giam này cho các Bác, các 
Chú coi nghe!

Đúng như lời thằng Bé nói, Òn 
đã được tên Chỉ huy Phó Trại Giam 
- mà trước kia gọi là Khu Trại Gia 
Binh này, ở ngay trung tâm thành 
phố Vũng Tàu, gần dãy nhà "lầu 5 
tầng Liên Sô" - kêu ra trước sân:

- Nếu mày mở được khóa xe vespa 
của tao trong vòng 1 phút như mày 
nói, tao sẽ thả mày ngay!

Thằng Òn nói một cách đầy vẻ tự 
tin:
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- Dạ, Chú Năm nói thiệt hén? Nhớ 
lời nhen!

Người mà thằng ồn gọi là anh 
Năm đút tay vào túi quần, vênh váo:

- "Ðảm bảo"!

Thằng Òn nhắc lại:

- Chú Năm khóa xe cẩn thận chưa?

- Khóa cổ xe rồi! Chìa khóa tao bỏ 
túi đây! Mày bát đầu đi!

- Dạ! Chỉ cần Chú Năm quay lưng 
đi, rồi quay mặt lại là xong!

Tên Năm gằng giọng, phách lối:

- Rồi! Tao quay lưng đây! Nếu khi 
tao quay lại mà mày chưa mở xong, 
tao sẽ nhốt mày thêm 10 năm nữa!

Thằng Òn reo lớn tiếng:

- Dạ xong rồi! Máy xe cũng nổ 
rồi! Mời Chú Năm coi!

Tên Năm quay mặt lại, lấy tay bẻ 
thử cổ xe, và nhìn làn khói xịt ra:

- Mày làm sao hay vậy?

Thằng Òn được thả thật. 

Nhưng chỉ ba ngày sau, lại thấy 
nó... mang còng vào trại. Nó nói:

- Ra ngoài chán quá chú Tư ơi! 
Con cố tình mở trộm chậm chậm 
cho tụi "Bò Vàng" nó thấy, để nó bắt 
con, đưa vào đây... thăm các Chú. Ở 
đây bên các chú con cảm thấy... vui 
sướng hơn!

Tư nhìn Òn mà thương hại. Đúng! 
Giữa xã hội nhiễu nhương, bị bần 
cùng hóa đến tận cái khố che thân, 
bị bóc lột đến tận xương tủy, thì một 
kẻ không nhà, không nơi nương tựa, 
không người thân, sống bằng nghề 
chôm chỉa, trộm cắp, thường bị đánh 
đập... như thằng Òn, thà vào nhà 
giam nhỏ, tuy chật hẹp, nhưng còn 
có tình, có nghĩa, có sự cảm thông 

của các bậc cha chú, anh em, người 
đồng cảnh ngộ tù tội mất hết tương 
lai, hơn ở nhà tù lớn bên ngoài! Mất 
hết tình người! Vố cảm! Vô tâm! Vô 
tri! Vô giác!

Thằng Òn nỉ non:

- Con nhớ nhứt, những lúc đêm 
về, nghe anh Sáng cất tiếng hát 10 
bài Không Tên của Vũ Thành An, 
với tiếng đàn guitar réo rắc, não 
nùng! Mà đời... đê mê, tê tái! Chắc 
cả tháng nay, Chú Tư đã nghe anh 
Sáng hát rồi phải không? Chú thấy 
hay không chú?

Tư gật đầu đồng ý! Tiếng hát ấm 
nồng, làn hơi phong phú, ngón đàn 
thiện nghệ, từng nốt nhạc, từng lời 
ca thấm vào lòng, rung động con 
tim của hơn 40 con người đang xếp 
lớp như cá hộp trong một căn phòng 
không quá 30 mét vuông này:

- Xoa tay khi em vào đời / Mà đời 
còn nhiều đắng cay / Hãy đến chia 
nhau nghèo khó / Quên lo tương lai 
mịt mờ / Hãy cố yêu người mà sống 
/ Lâu rồi đời mình cũng qua / Lâu 
rồi đời mình cũng qua...!

Qua khung cửa hẹp, không gian u 
tịch lờ mờ ánh sao trời như tâm hồn 
người sa cơ thất thế. Thỉnh thoảng 
tiếng kẻng điểm canh từ vọng gác 
lêu nghêu trên hàng rào kẽm gai, 
khiến cho tim kẻ cùng đường mạt 
vận xót xa phận mình, phận người 
mình thương, mình nhớ! Bất chợt, 
Tư buông tiếng thở dài:

- Có lẽ lúc này, Lan đau khổ lắm!

......

Anh,

 Em không biết phải bắt đầu từ 
đâu, để kể chuyện hay tâm sự với 
anh. Lòng em bối rối, nôn nóng, 
thương nhớ lẫn lộn!

Thôi thì, em nhớ đâu viết đó! Hơn 

nữa, đây là lần đầu tiên, em viết 
thư cho một người...  con trai, một 
người đàn ông. Đúng hơn, viết cho 
người... em yêu, một người mà em 
tin tưởng sẽ là chồng em! 

Anh đừng cười em nha!

Cái đêm anh bị bắt. Chứng kiến 
tận mắt cảnh anh bị đánh đập, bị 
quăng lên xe, em đã kêu gào đến 
ngất xỉu. Nhờ các cô chạy bàn trong 
quán cà phê biết mặt em, xúm nhau 
cạo gió, thoa dầu rồi chở em về nhà.

Sáng hôm sau, em lên Phường 
Thắng Tam để hỏi thăm tin tức về 
anh. Chúng cứ loanh quanh tra khảo 
em:

- Cô là gì của thằng Tư?  Nó là 
CIA phải không? Tại sao cô dám 
chứa chấp nó một cách bất hợp 
pháp? Nó về đây tổ chức vượt biên 
phải không?

Chúng còn hù dọa em đủ điều. 
Không xong, chúng đổi qua dụ dỗ:

 - Cô ký tên nhận tội cho 
thằng Tư đi. Nó sẽ được Cách Mạng 
khoan hồng, thả về ngay!

Một tên khác nhấn mạnh:

- Cô ký tên đi, thằng Tư sẽ về 
ngay! Chúng tôi đảm bảo!

Em cũng hơi mềm lòng; nhưng 
nhớ lại lời chị Ba căn dặn trước khi 
đi:

- Em đừng có dại mà nghe chúng 
nó lường gạt ký tên nhận bất cứ điều 
gì nha!

- Dạ! Em biết!

Hơn nữa, với kinh nghiệm bản 
thân, hằng ngày em đã chứng kiến 
không biết bao nhiêu cảnh những 
người vợ các anh đi cải tạo bị lừa, bị 
gạt mất nhà, mất đất, mà chồng con 
có được thả về đâu! Em nhứt quyết 
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cố chống chỏi tới cùng. Chúng kêu 
em tới lui ‘làm việc’ mấy ngày liên 
tiếp. Có khi ngồi từ sáng đến chiều, 
thấy em vẫn tỉnh bơ, không tỏ vẻ gì 
run sợ, rúng động, chúng đành cho 
em ra về.

Anh biết không? Chúng dọa nạt 
không xong, quay qua kế... thả dê! 
Tên Công An Trưởng Phường tìm 
đến nhà. Lấy cớ ‘điều tra tại chỗ’. 
Chúng bảo rằng:

- Thằng Tư nó đã khai hết rồi! Nó 
đã nhận tôi hoạt động cho CIA Mỹ. 
Nó về đây cùng với cô "hợp đồng" 
tổ chức vưọt biên. Ðây này, ‘Bản Tự 
Khai’ của Thằng Tư đang ở trong 
nằy đây này! Cô nhận tội đi!

Một thoáng lo ngại, tim đập thình 
thịch! Chúng vừa nói, vừa vỗ tay vào 
cặp da bình bịch. Nhưng không đưa 
ra bất cứ tờ giấy nào cả! Em hơi yên 
tâm. Chúng lục soát tứ tung. Không 
một nơi nào mà chúng không bươi 
móc, lật tung ra. Nhưng vẫn không 
tìm ra được gì, ngoài vài cây thuốc 
lá. Chúng lập biên bản 'tịch thu hàng 
lậu'.

Anh thấy có lo cho em không? 
Sau này, anh về, em sẽ kể anh nghe. 
Thú vị lắm! 'Vỏ quít dày, có móng 
tay nhọn', và 'kẻ cắp gặp bà già' phải 

không anh?

Biết không có cách gì "gỡ gạt" ở 
em, tên Công An trở mặt. Mấy ngày 
sau, chúng bắt thằng Minh, với lý 
do "lấn chiếm lòng lề đường" vá vỏ 
xe đạp. Chúng giữ Minh suốt một 
ngày, rồi hai ngày. Nóng long lo 
lắng cho Minh, em phải đóng tiền 
phạt, Minh được thả về.

 Anh, Còn nhiều chuyện nữa, 
vô cùng rối rắm; nhưng bây giờ em 
muốn hỏi thăm về anh.

Không! Em muốn nói: Em nhớ 
Anh! Nhớ anh vô cùng! Anh nhớ 
bài hát Không Bao Giờ Quên Anh 
của Hoàng Trang không anh? Em 
hát anh nghe nha!

Nhớ lúc chia phôi, cầm tay chưa 
nói / Hết bao nhiêu niềm thương 
của tuổi xuân vừa tròn. /Xa nhau, 
mấy người không buồn không nhớ 
/ Xót xa cho tình yêu / Nối tiếc xa 
xôi, ngày xưa anh nói / Vẫn yêu em 
nghìn năm, vẫn đợi em trọn đời.

Anh,

Trong lúc anh bị dồn vào đường 
cùng, không nơi nương tựa, định 
mệnh, không, em muốn nói dòng 
đời đưa đẩy đã cho em gặp được 
anh. Trước khi được gọi là hạnh ngộ 
với anh trước mặt ông Sáu Râu, em 
đã thấy anh đi lang thang trên Bãi 
Trước qua nhiều ngày rồi. Em đoán, 
anh đang ‘lặn lội’ tìm đường ‘xuất 
ngoại’. Em có mời anh mua trái cây, 
nhưng anh hững hờ từ chối.

Anh đừng cười em nha! Chính em 
cũng đã đắn đo khi mở miệng mời 
anh. Với những du khách khác, em 
mời hỏi một cách tự nhiên, đến độ 
vô hồn, khuôn sáo, ước lệ; nhưng 
với anh, duờng như em hơi lúng 
túng, thiếu tự nhiên. Nét mặt của 
anh không khắc khổ, tuy bề ngoài, 
quần áo quá ‘tang thương’ rách nát 
như ‘cái bang’.  Ðôi mắt anh trong 

và sáng tuy có vẻ u uẩn đau thương 
cho phận mình, cho mệnh nước, 
vẫn chất chứa kiếm tìm một niềm 
hy vọng ở tương lai cho mình, cho 
tiền đồ tổ quốc. Nhất là nụ cười của 
anh. Sao em không thấy héo hắt với 
tấm thân gầy gò, suy dinh dưỡng, 
đói khát; ngược lại vẫn tươi, vẫn 
chan hòa mạng mạch của lòng nhiệt 
huyết, của ý chí kiên cường, bất 
khuất. Ðúng không anh?

Anh,

Sau hơn một tháng ngóng tìm tin 
Anh, chiều Thứ Bảy, có một người 
tìm đến nhà, gặp em. Hắn rụt rè noí:

 - Chị có phải là Lan không? 
Chị là... vợ của Anh Tư phải không?

Em hơi nghi ngại, dò xét:

- Có chuyện gì không anh? Có 
phải anh là công an đến điều tra 
không?

Hắn lắc đầu nguầy nguậy:

- Không! Không! Em bị nhốt 
chung với Anh Tư trong Trại Khu 
Gia Binh. Em trưuớc đây là Công 
An Vũng Tàu, nhưng bị chúng gài 
bắt về tội Bán Bãi, nhốt hơn ba năm 
rồi. Chúng đưa em ra nhốt ở dãy nhà 
dành cho Tù đi Lao Ðộng bên ngoài. 
Nên em có thể đi quét tuớt dọn dẹp, 
đi chợ, nấu cơm, đêm cơm phát cho 
các Phòng Giam khác. Anh Tư có 
cho địa chỉ của Chị, về nói cho Chị 
biết, ảnh đang bị nhốt ở trong Khu 
Trại Gia Binh. Nếu chị muốn gởi 
thơ, chị viết đi, ngày mai, trước khi 
trở vô Trại, em sẽ trở lại lấy.

Lan chưa hết ngờ vực:

- Xin lỗi anh! Từ ngày Anh Tư bị 
bắt đến giờ, nhiều người tự xưng là 
bạn, là bà con, là ở tù chung, đến 
đây kêu tôi gởi quà, gởi tiền cho anh 
Tư; nhưng tôi chỉ biét cảm ơn, vì 
không một chứng cớ cụ thể nào của 
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anh Tư gởi về! Làm sao mà tin được 
phải không anh?

- Chị nói rất đúng! Tôi quên cho 
chị biết tên: Tôi tên là Mạnh, Tám 
Mạnh. Mấy thằng bạn xấu mồm, 
thường gọi là Mạnh Hô! Vì, như chị 
thấy, tôi hô duyên!

Em không khỏi cừơi thầm, ngay 
khi nhìn thấy anh ta, hình ảnh đầu 
tiên đã đập vào mát nàng là... hô. 
Anh Ta hô quá khổ! Hô hơn bàn nạo 
dừa khô! Nghe anh ta tự nhận, em 
cũng phải khen là anh ta thật thà, 
bộc trực. Trong khi em đang miên 
mang nghĩ về anh ta, thì Mạnh Hô 
lần túi lấy một mẩu giấy nhỏ cuộn 
tròn đưa cho em:

- Chị đọc sẽ biết phải thư của anh 
Tư hay không!

Em nhìn anh ta, quan sát từng 
động thái, và đưa tay cầm lấy mẩu 
giấy nhầu nát. Em mở ra đọc, võn 
vẹn:

"Lan em, Anh đây! Tư"

Nét chữ run run, vội vàng, vẫn 
biểu tỏ đúng là chữ của anh như đã 
viết trên những tờ giấy ‘Giao Hàng’ 
đưa cho Minh đi bỏ thuốc ngoài 
chợ. Em rót nước mời Mạnh Hô:

- Ngày mai anh lại lấy ít quà mang 
vô cho Anh Tư nha! Có cả quà cho 
anh nữa! Cảm ơn anh nhiều lắm!

Tiễn Mạnh Hô ra khỏi cửa. Lòng 
mừng vô hạn, hơn bắt được vàng! 
Em đã nhìn được chữ viết như nhìn 
được hình bóng của Anh! Như gặp 
được anh! Em đưa ‘bức thư’ lên 
môi, hít nhẹ thật dài, như hôn vào 
má, vào mắt, vào môi người mình 
yêu! Ðê mê! Nồng nàn! Anh, anh có 
cảm nhận được không anh?

 ......

 Không biết vô tình hay cố ý, từ 
góc phòng bên kia, anh Sáng, người 

ca nhạc sĩ Phòng... Giam, cất tiếng 
hát mượt mà:

Tôi viết lên đây với tất cả chân 
thành / Của lòng tôi trao anh /Ngày 
nào đã quen nhau, vì chung hướng 
đời, / Mình trót trao nhau nụ cười 
/ Và tình yêu đó, tôi đem ép trong 
tim / Dù bụi thời gian có làm mờ đi 
kỷ niệm / Của hai chúng mình / Tôi 
cũng không bao giờ / Không bao 
giờ quên anh.

Tư mơ hồ tiếng nói của Lan đang 
thỏ thẻ bên tai mình. Lá thư được 
dấu kín trong lon guigoz đứng muối 
đậu phọng do Mạnh Hô mang vô. 
Vì cùng là bạn cùng ngành Công An 
với nhau, nên Mạnh Hô trở vào trại, 
không bị khám xét, lục soát! Mạnh 
Hô lợi dụng lúc phát cơm đã khéo 
léo lén trao thư cho Tư trưa nay.

Sáng vẫn réo rắt bản Bao Ðêm 
Không Ngủ của nhạc sĩ Vinh Sử:

Bao đêm không ngủ gối chiếc đã 
hoen lệ sầu / Bao đêm không ngủ 
tiếng khóc xót thuơng tìm nhau / 
Anh ơi đi đâu phương trời nào có 
thấu / Những nỗi đắng cay buồn đau 
cho tình ban đầu / Bên sông mưa đổ 
chiếc bóng nhớ thuơng nhiều rồi!

Tim em đau khổ biết nói với riêng 
mình thôi / Canh khuya đơn côi 
quanh mình là bóng tối / Nước mắt 
đã bao lần rơi dòng đời vẫn trôi / 
Anh ơi! Bao giờ anh về / Bao giờ 
anh về nghe tiếng nói dịu êm.

Anh ơi! Chim kia tìm tổ ấm / 
Nước vẫn trôi về nguồn sao nỡ để 
em buồn / Cho em hơi thở ấm cúng 
những khi lạnh lùng / Cho môi em 
nở thắm thiết giữa đêm trời đông 
/ Đôi ta trao nhau huơng đời và ý 
sống

Nối tiếc với bao ngày xanh đừng 
phụ nhé anh...! 

   Tiếng bước chân dồn dập hướng 

về phòng giam. Tiếng mở khóa! 
Cánh cửa hé mở. Ánh sáng vàng 
vọt các ngọn đèn đêm làm mờ bóng 
người lố nhố ngoài sân:

- Nê Văn Tư đâu? Ra đây ngay!

Tư chết điếng! Chắc chắn, chúng 
gọi mình nửa đêm, chỉ là để... đem 
bắn! Thế là xong! Toàn thân bủn 
rủn, nhũng mềm ra như bún thiu! 
Thằng Òn, thằng Bé và dường như 
tất cả tù nhân trong phòng đều ngồi 
chõm dậy, hướng mắt về Tư, dọ xét! 
Anh Hai, người "tù trưởng phòng" 
đến bên Tư thương cảm:

- Sao vậy anh Tư? Tất cả anh em 
cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm phù 
hộ cho anh!

Tư mất thần bước ra. Cánh cửa 
phòng giam đóng sầm lại. 

Cảnh tượng trước mắt làm mắt Tư 
hoa lên. Một người mặc bộ đồ tù còn 
mới bị xích hai chân, còng hai tay 
đang té qụy, được một người tù khác 
to lớn vạm vỡ đứng kềm chặt bên 
cạnh; xung quanh là một lũ công an, 
súng Ak tua tủa. Tư thoáng nhận ra 
anh Bảo Châu, một võ sĩ, cũng có 
thể nói một võ sư Thái Cực Ðạo, bị 
tù đã hơn 3 năm rồi về tội vượt biên. 
Và... người tù mặc áo mới kia là anh 
Trịnh Thiếu Hoa.

Tư chưa dứt hết ý nghĩ, đã bị một 
tên công an đến bên quát tháo:

- Hai đứa bây, thằng Bảo Châu và 
mày, Nê Văn Tư, có nhiệm vụ giữ 
chặt tên phản quốc kia. Còn việc gì 
nữa sẽ có "nệnh" sau. Nghe chữa?

Ðã nghe tiếng và biết Tư bị bắt 
từ mấy tháng nay, nhưng vì bị 
nhốt riêng biệt ở hai dãy nhà khác 
nhau, nên Bảo Châu chưa có dịp 
nói chuyện với Tư, một võ sinh 
Taikwondo có đẳng cấp cao hơn 
mình, cùng tu huấn tại Ðại Hàn, từ 
những năm trước 1975.
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Tư chợt hiểu ra, lý do mà bọn Trại 
giam kêu Bảo Châu và Tư "hộ tống" 
tử tội đến "pháp trường".  T r ê n 
chiếc xe jeep của chế độ cũ, nhìn 
Trịnh Thiếu Hoa bị bịt mắt vẫn tỉnh 
veo, như không có chuyện gì đang 
xảy ra quanh mình, Tư nghe ớn lạnh 
chạy dài suốt xương sống:

- Không biết, chỉ mỗi mình Trịnh 
Thiếu Hoa bị... hay luôn cả mình 
nữa!?

Ðoàn xe gồm 4 chiếc quẹo vào 
cổng Trung Tâm Huấn Luyện Cán 
Bộ Bình Ðịnh Xây Dựng Nông 
Thôn ngày trước. Chạy quanh co 
một hồi, ra gần đến bờ biển, đoàn 
xe dừng lại trong rừng thông. Ánh 
trăng tù mù sắp lặn bên kia dãy núi 
Lớn, những bóng người nhảy vội 
xuống xe, dang thành hàng ngang. 
Một tên công an mang lon 4 sao, đại 
úy, bước tới ra lệnh:

- Cho chúng nó xuống xe.

Bảo Châu và Tư cả hai dường 
như đều toát mồ hôi lạnh. Tay run 
run, cố gắng dìu bạn đồng tù. Trịnh 
Thiếu Hoa hỏi nhỏ:

- Ðến chỗ rồi hở hai anh?

Không chờ câu trả lời, Trịnh Thiếu 
Hoa nói tiếp, vẫn giọng trong, ấm 
"bình thường":

- Chúc Anh Bảo Châu và anh Tư 
ở lại mạnh giỏi nha! Cho em gửi lời 
thăm vợ và con em. Các anh nhớ 
tiêu diệt Cộng sản, trả thù cho dân 
tộc nha!

Hai tên công an đẩy Bảo Châu và 
Tư lôi Trịnh Thiếu Hoa tới một gốc 
cây thông. Bảo hai anh  cầm lấy sợi 
dây thừng quấn chặt hai khủy chân, 
và hai cánh tay Trịnh Thiếu Hoa kéo 
vòng ra sau cột lại. Quan sát thật kỹ, 
hai tên công an bảo Tư và Bảo Châu 
lùi ra phía trước đầu xe, đậu cách 
đó chừng hơn 30 mét. Một toán 6 

tên "sát thủ" dưới quyền chỉ huy của 
một tên khác, chạy đến xếp hàng, 
cách Trịnh Thiếu Hoa chừng... 3 
mét. Một tên "kiểm tra" lại băng bịt 
mắt.

Trước một tích tắt, loạt súng AK 
chát chúa nổ, Tư nghe:

- Ðả đảo Cộng Sản. Việt Nam 
Cộng Hòa muôn năm!

Ðầu Trịnh Thiếu Hoa gục sang 
bên. Một phát, rồi hai phát súng "ân 
huệ" vào mang tai người đã chết, 
kèm theo tiếng chửi thề:

- Đ.M. Ðồ ngoan cố! Ðến chết vẫn 
còn "phản động"!

Một tên tay trái mang bămh có 
chữ thập đỏ, chắc là "giám y" "báo 
cáo" đến khám xác người, quay lại 
chào tên đội trưởng:

- Xin báo cáo! Nó đã chết!

Bảo Châu và Tư được lệnh tháo 
dây và khiên xác bỏ vào một cái hố 
đã đào sẵn, lắp cát cho bằng, không 
được để lại một dấu tích gì! 

Phía chân trời xa, một vi sao rơi 
vào biển cả mênh mông. Tiếng 
sóng vỗ tức tưởi, nghẹn ngào! Trên 
đầu sóng mang trên bao vành khăn 
trắng! Rừng thông đang ngủ yên, 
chợt lao xao, rì rào như lên tiếng 
tiễn đưa một linh hồn trai trẻ về bên 
kia bờ đại dương, nơi mà người vừa 
nằm xuống muốn tìm đến, nhưng 
đành ở lại nơi đây trước họng súng 
của kẻ bạo tàn khát máu!

Tư thất thểu, bước chệnh choạng 
trở lại phòng giam. Trời vẫn còn mờ 
mịt tối. Nhưng, những hình ảnh vừa 
qua đã bùng cháy trông tâm thức, 
trong con mắt của chàng. Kinh dị! 
Đau xót! Hận thù!

......

Trịnh Thiếu Hoa!

Nghe qua, tưởng là tên con gái, 
một người con gái thật đẹp! Ðúng, 
Trịnh Thiếu Hoa đẹp như một người 
con gái xuân sắc. Dáng người mảnh 
mai! Mặt hoa da phấn. Trắng hồng. 
Ðôi môi đỏ mộng! Tiếng nói trong 
vắt, dịu êm. Cử chỉ thanh thoát, nhẹ 
nhàng. Anh hát rất hay. Ðàn rất giỏi. 
Tài đánh đàn của anh không thua 
kém, đúng ra là còn hay hơn anh 
Sáng ở phòng bên nay.

Ðặc biệt, về tài đánh cờ... mù của 
anh, không ai địch nổi. Cùng một 
lúc, ba người ở ba phòng kế bên trá, 
bên phải và một phòng phía trước, 
bày bàn cờ tướng ra, từng hai người 
một đánh với nhau. Một người đi 
cờ theo lời hướng dẫn của... Trịnh 
Thiếu Hoa nói vọng sang. Trăm trận 
trăm thắng!

   Trịnh Thiếu Hoa, người Rạch 
Giá, Kiên Giang. Anh là sĩ quan 
Truyền Tin, tốt nghệp tại Vũng Tàu.  
Cấp bậc cuối cùng Trung Úy. Năm 
1978, anh tổ chức một chuyến vượt 
biên, bất thành. Chết máy, ghe trôi 
giạt vào Côn Sơn. Bị Công An Biên 
Phòng bắt giải về Vũng Tàu.

   Sau thời gian bị "khai thác 
không có thu hoạch", Tư cũng có 
khi được cho đi phát cơm các buồng 
trong cùng dãy trại mình. Tư có dịp 
gặp và nói chuyện vài câu với Trịnh 
Thiếu Hoa. Anh rất bặt thiệp. Yêu 
cầu anh hát bản nhạc gi là anh lấy 
đàn ra ca hát ngay! Tiếng hát anh 
không khác mấy Nhật Trường.

- Hôm nay Thiếu Hoa khỏe không? 
Có thể nào đàn và hát cho anh em 
nghe một vài bài được không?

Trịnh Thiếu Hoa vui vẻ, lấy đàn 
so dây, rao liền intro:

- Anh thích Hoa hát bài gì?

- Bài gì cũng được!

Vậy thì, mới các anh nghe bài 
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Không Tên số 5 của Vũ Thành An, 
cho giống tâm sự của anh em mình 
hiện tại nha!

 Quấn quít vân vê tà áo / Run 
run đôi môi mở chào / Tiếng nói 
thơ dại ngày nào / Bây giờ mộng 
đời bay cao / Góp hết tương lai vào 
tiếng  / Yêu thương trao em một đời  
/ Hãy xót xa đợi ngày tới  / Mai rồi 
ngọt bùi sẽ chia

Nâng niu cô đơn từng ngày  / Xoa 
tay khi em vào đời  / Mà đời còn 
nhiều đắng cay / Hãy đến chia nhau 
nghèo khó / Quên lo tương lai mịt 
mờ  / Hãy cố yêu người mà sống  / 
Lâu rồi đời mình cũng qua  / Lâu rồi 
đời mình cũng qua...

 Tiếng hát anh thật não nùng, 
xót xa! Xót xa lời của bài ca.  Anh 
đã chấm dứt chưa, mà niềm chua 
cay vẫn còn trôi chảy mênh mang 
trong lòng mọi người. 

Trịnh Thiếu Hoa cho biết ai là 
thần tượng âm nhạc của riêng mình:

- Hoa  thích nhạc Phạm Duy, 
Dương Thiệu Tước, Ðặng Thế 
Phong, một số bài của Lam Phương.

Có ai yêu cầu anh hát nhạc Trịnh 
Công Sơn, anh không che dấu lòng 
mình đối với kẻ "ăn cơm quốc gia 
thờ ma cộng sản" này:

- Xin anh em mình đừng ai nhắc 
đến tên... bồi nhạc phản chiến Trịnh 
Công Sơn. Nhạc không đầu không 
đuôi. Tán loạn như tâm trí người 
điên, kẻ say! Và nhất là, nhạc Trịnh 
lại lồng trong tiếng hát Khánh Ly. 
Các anh thấy đó, Khánh Ly hát 
không hay. Cuối câu hay hước lên, 
giọng khãn đặc lào khào, y như 
người sắp chết lấy hơi lên! 

Anh lại không thích những bản 
nhạc mà ca từ "nhân gian" quá! 
Những điều anh tâm sự, đa số anh 
em đều đồng ý!

Có người thắc mắc, thán phục:

- Tại sao anh đánh cờ tướng hay 
quá vậy? Nhất là, trước mặt anh 
không có bàn cờ. Anh đánh... mù 
mà vẫn thắng tụi này, là tại làm sao?

Trịnh Thiếu Hoa khiêm tốn:

- Ðâu có gì khó! Ăn thua mình có 
trí nhớ hay không thôi! Mình nhớ, 
trên bàn cờ, các quân cờ của hai bên 
"địch và ta" đang ở vị trí nào, vị trí 
nào, coi như mình đang nhìn vào 
bàn cờ trước mặt thôi!

- Một lúc, Thiếu Hoa chỉ cho ba, 
hay bốn đấu thủ. Tức là phải nhớ 
cùng một lúc ba, bốn bàn cờ! Mà 
hay hơn nữa là thắng hết cả ba, bốn 
bàn. Anh em phục sát đất luôn!

- Một bàn cờ là một thế trận! Nói 
cách khác, mỗi ván cờ là một... thế 
cờ! Chỉ cần bao nhiêu lần đi là sẽ 
thắng. Không chạy thoát!

- Làm sao biết mình phải dùng thế 
cờ nào?

- Mình đi tiên, đi trước, hoặc đối 
thủ đi trước, đến nước thứ ba là 
mình biết còn bao nhiêu nước nữa 

là mình chiếu bí họ!

Tất cả anh em, dù có người cũng 
rất giỏi cờ tướng, nhưng cũng phải 
khâm phục Thiếu Hoa về tài đánh 
cờ mù!

Có người yêu cầu Trịnh Thiếu 
Hoa dạy đàn, hát. Anh nói:

- Hát hay đàn cũng dễ thôi! Tất 
cả đều do mình có thích hay không! 
Từ thích, đến đam mê! Từ đam mê 
đến... thiện nghệ, thành công không 
xa lắm!

Anh giải thích thêm:

- Hát thì phải luyện giọng là 
đương nhiên. Học thanh nhạc, học 
cách phát âm cho đúng, cho rõ trước 
khi học luyến láy. Như cuối câu là 
vần an, ang thì phải ngân như thế 
nào cho đúng. Rồi phải nắm vững 
ký âm pháp, nhạc lý. Chà cái này, 
rắc rối à nhen. Ðâu có thể học vài ba 
ngày là thành... ca sởi, đừng nói chi 
là ca sĩ, ca lẻ!

Thiếu Hoa thường pha trò, nói tiếu 
lăm ngay cả trong lúc nói chuyện 
"đàng hoàng" nhứt! Nhưng không 
bao giờ nói cái kiểu "tục mà giảng 
thanh". Anh không thích! Và luôn 
tránh né điều này!

Có anh cắc cớ hỏi:

- Như vậy, học đàn dễ hơn!

-  Cũng đúng mà cũng không đúng 
- Thiếu Hoa phân trần - Ðánh đàn, dĩ 
nhiên không cần có chất giọng tốt, 
làn hơi dài; song, cũng như bất cứ 
nghề nào khác, mình không có năng 
khiếu, thì phải có sự yêu nghề, quý 
nghề mới được. "Văn ôn võ luyện". 
Ông bà mình đã dặn dò, mình nên 
tập luyện cho chuyen cần, thì... 
"nhất nghệ tinh, nhất thân vinh"! 
Các anh đã biết hơn Thiếu Hoa mà!

Chàng từ tốn:



 82 Liên Hội Người Việt Canada

- Những gì Thiếu Hoa có thể 
hướng dẫn các anh trong tại tù này, 
chỉ có thể là căn bản. Hay nói cách 
khác, chỉ là gợi ý. Hơn nữa, ở đây, 
mình không có đàn. Bên phòng kia, 
có cây đàn của anh Sáng. Ở đây, chỉ 
có cây đàn cũ mèm của Thiếu Hoa. 
Mình lại không ở chung nhau. Thiếu 
Hoa gần như bị biệt giam, làm sao 
mà chỉ cho các anh. Chẳng qua chỉ 
nói đại khái về lý thuyết thôi! Thiếu 
Hoa sẽ nói, còn tùy các anh nhớ 
được bao nhiêu thì nhớ.

Rồi, Thiếu Hoa cẩn thận dặn dò:

- Cố gắng mà nhớ. Ðừng có ghi 
chép vào giấy điều gì hết!, Khi xét 
phòng, cán bộ quản giáo sẽ tịch thu, 
họ cho là những mật mã, mật hiệu, 
linh tinh. Óc nghi kỵ của họ phong 
phú lắm! Họ sẵn sàng chụp cho 
chúng ta bất cứ cái mũ nào. Và các 
anh sẽ bị nhốt biệt giam đó!

Không biết, đã có bao nhiêu người 
học được những gì Trịnh Thiếu Hoa 
chỉ dạy hát và đàn trong cảnh... địa 
ngục trần gian này! Ðối với Tư, 
về hát ca, chàng đầu hàng... Lan 
vô điều kiện. Nàng hát có thể nói 
là khá hay. Về nhạc, nguyện vọng 
của chàng là, sáng tác những bài 
tình ca quê hương. Nhưng cho đến 
nay, chưa gặp sư phụ. Bây giờ, với 
Thiếu Hoa, chàng cũng "thọ giáo" 
chút đỉnh "do, ré, mi, fa, sol, la, si". 
Biết đánh vài gam. Biết đàn vài bài. 
Nhìn vào bản nhạc biết cung gì. Do, 
La... trưởng, thứ... Ðủ về nhà "nấy 
ne" với... Lan!

Tư hy vọng, cho tới ngày ra khỏi 
tù, chàng sẽ học hỏi nhiều hơn nữa 
nơi Trịnh Thiếu Hoa, một thanh 
niên rất dễ mến, dễ thu hút cảm tình 
mọi người về cả tài lẫn sắc, nhất là 
tính nết đạo đức hiếm thấy.

 Nhưng,

Vào một buổi sáng cơn mưa đầu 

mùa chưa dứt hột trên mái tôn nhà 
lao, cái oi bức đã làm ngột ngạt cả 
phòng giam. Càng ngột ngạt khó thở 
hơn khi hay tin sét đánh ngang tai:

- Ðêm qua, Trịnh Thiếu Hoa đã 
được lãnh... "quần áo mới"!

Anh Hai, anh Sáng và đa số trong 
phòng ai cũng hiểu "thông lệ" này:

- "Lãnh quần áo mới" có nghĩa là 
sắp bị đem đi... xử bắn!

Tư không hiểu! Dù đã biết mơ hồ 
rằng là Trịnh Thiếu khó tránh khỏi 
tử hình! Nhưng theo chàng, ít ra 
phải có bản án, phải cho tội nhân 
kháng cáo, nếu vẫn bị kêu y án, phải 
cho tử tội xin Chủ Tịch nước ân xá 
chớ! Ðằng này, Trịnh Thiếu Hoa chỉ 
mắc tôi "xuất ngoại bất hợp pháp", 
vượt biên đi tìm tự do... như hằng 
trăm, hằng vạn người khác, đâu có 
hành động nào bị Tòa án kết tội 
"phản động" hay "phản quốc" đánh 
phá, hay muốn lật đổ nhà nước Xã 
Hội Chủ Nghĩa đâu!

Và từ ngày bị bắt nhốt, Trịnh 
Thiếu Hoa không có hành vi bạo 
loạn, ngôn ngữ chửi bới, nguyền 
rủa Ðảng đâu! Anh không than thân 
trách phận. Anh không gây phiền 
toái với bất cứ ai. Ngay cả vấn đề 
thăm nuôi, anh cũng không phàn 
nàn, khi phải đợi hai, hay ba tháng, 
vợ và con anh mới được từ Rạch 
Giá lên thăm một lần. Và rồi, những 
lần sau này, anh không được ra Khu 
Tiếp Tân để gặp mặt gia đình. Vợ 
anh chỉ được quyền gửi quà vào cho 
anh mà thôi!  Anh vẫn không khiếu 
nại! Anh vẫn vui tươi. Vẫn viết thư 
cho vợ rằng là:

Em,

Anh vẫn mạnh khỏe! Em cố gắng 
nuôi con khôn lớn! Nuôi con ăn học 
cho đến nơi đến chốn. Em hãy thay 
anh mà chăm sóc, thương yêu con 
thật tròn đầy. Con gái nó cần mẹ 

hơn cha, em biết mà! Từ khi con ra 
đời đến nay, đã hơn ba tuổi, có lẽ, 
con đã gặp được mặt cha không quá 
ba lần, phải không em?

Ngày anh ra đi, con còn trong 
bụng mẹ. Ngày anh bị bắt con chưa 
tròn tháng tuổi.

Ngày anh sẽ được ra đi, chắc con 
chưa biết gọi trọn tiếng Ba yêu 
thương!

 Và anh, cũng khó nói nên lời 
mong ước: Anh yêu em!

Em hãy nhận nó, nhận sự yêu 
đưong nồng thắm ngay hôm nay, và 
hãy để dành mãi mãi nghe em!

 Các bạn tù lấy làm ngạc nhiên 
đến độ khâm phục! Họ nghĩ rằng, 
Trịnh Thiếu Hoa, cầm chắc cái chết 
trong tay, nên bình tâm chấp nhận, 
chống đối vô ích, càng làm khổ cho 
thân nhân, cho gia đình. Trịnh Thiếu 
Hoa đã thấu rõ chân lý, đã giác ngộ. 
Ai ai, kể cả đảng viên đảng Cộng 
Sản, sống dưới chế độ phi nhân, phi 
nghĩa, coi tất cả là kẻ thù cần phải 
bần cùng hóa, vô sản hóa, cần phải 
theo dõi, cô lập, giam cầm, cần phải 
tiêu dệt, thì trước sau gì cũng phải 
chết dưới mọi hình thức của người 
"đồng chí"! Mà có khi chết đi, còn 
sướng hơn sống với Cộng Sản!

Ðiều này, Tư đã nhận ra khi ngồi 
bên cạnh Trịnh Thiếu Hoa trên 
chuyến xe "định mệnh" chạy vào 
rừng Chí Linh. Nét mặt của Thiếu 
Hoa đanh lại. Không tỏ ra chút gì 
run sợ. Không nói năng trăn trối 
một điều gì. Trong khi, Tư đang 
rúng động tột cùng! Chàng đang dự 
phần vào tội sát nhân. Tội giết đồng 
bào mình, đồng đội mình. Tư ngồi 
bất động. Không có một hành động 
nào để an ủi bạn, hay ngăn chận, 
hoặc trừ khử cái bọn qủy xứ sắp sửa 
kết thúc mạng sống của bạn mình! 
Ngược lại, hai tay Tư còn bấu chặt 



 83 Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4

vào cánh tay Trịnh Thiếu Hoa, như 
tìm chỗ dựa nơi một tinh thần bất 
khuất mãnh liệt! Tư cảm thấy mình 
nhỏ bé, thấp kém hơn Trịnh Thiếu 
Hoa quá xa!

 Càng khâm phục người bị xử tử, 
Tư càng ngán ngẫm cho tư cách, 
cho cách xử sự của bọn Cộng sản.

Vì hận thù sâu đậm với Binh chủng 
Truyền Tin, vì oán ghét sĩ quan Việt 
Nam Cộng Hòa, và vì muốn tiêu 
diệt tận gốc... "bọn Mỹ Ngụy" còn 
rơi rớt lại sau năm 1975, mà bọn "dã 
thú đội lốp người... rừng" đã... đem 
giết anh không cần cho ra tòa, dù là 
tòa "thừa sai" để xét xử, kêu án, và 
không cho gia đình hay biết, ngay cả 
khi đã giết anh! Chúng cũng không 
trao lại cho vợ con anh những vật 
tế nhuyễn anh thường dùng. Cây 
đàn mà anh yêu qúy như người bạn 
đời... tù, chúng cũng đã dập nát tan. 
Mãi năm sáu tháng sau, vợ con anh 
lên thăm nuôi, chúng vẫn nói dối:

- Anh Hoa ấy à! Anh ấy vẫn khỏe! 
Hôm nay anh ấy đang bận công việc 
không thể... không thể thăm nuôi 
được!

 ......

 - Anh Tư ơi! Anh Tư!

Những tiếng kêu lanh lảnh từ phía 
sau trại giam vọng lại trong sương 
chiều. Thằng Bé nhanh nhẫu, nhờ 
thằng Òn đòng đòng lên vai, nhìn 
qua khung cửa sổ có song sắt, quan 
sát rồi quay mặt vô phòng:

- Chú Tư! Dường như có cô nào 
đang đứng ngoài hàng rào kẽm gai, 
kêu chú Tư kia!

Cửa sổ quá cao, thằng Òn lại phải 
cõng Tư. Tư vừa nhận ra Lan đang 
vẫy tay và cố quăng những gói quà 
vào phía nhà giam, vừa gọ lớn tiếng:

- Anh có khỏe không? Anh cố ló 

ra ngoài cho em thấy mặt một chút 
đi! Rồi! Em thấy anh rồi! Anh thấy 
em không?

Tư không dám nói lớn:

- Anh nhìn thấy em rồi! Em vẫn 
khỏe phải không?

Một loạt tiếng súng Ak bay líu 
nhíu! Tư hoãng hốt nhào xuống sàn 
nhà! Té lăn cù lên mình một vài anh 
em khác:

- Xin lỗi! Xin lỗi!

Mồm nói xin lỗi, mà ruột gan, hồn 
vía bay đi mất!

Ngoài kia, tiếng còi hụ báo động, 
tiếng còi xe cứu thương, tiếng chân 
người chạy sầm sập trộn lẫn vào 
nhau. Thằng Bé làm gan, đu đeo lên 
cửa sổ, dòm ra ngoài, nó kêu thất 
thanh:

- Chết rồi chú Tư ơi! Hình như, 
hình như cô, cô...

Nó nói không tròn câu! Mặt tái 
xanh như tàu lá! Tư lật đật hỏi:

- Mày thấy gì? Cô, cô ấy làm sao?

- Dạ! Hình như cô ấy bị... khiêng 
trên băng ca!

- Thôi chết rồi! Chắc là nàng đã 
bị...

Tư không đủ can đảm nghĩ tiếp 
nữa! Tiếng mở khóa! Cánh cửa 
phòng giam mở tung ra. Vẫn giọng 
ngọng nghẹu quen thuộc:

- Nê Văn Tư đâu? Ra đây!

Chiếc còng lạnh lẽo móc nhanh 
vào hai tay Tư. Cả phòng xanh mặt!

- Lần này, chắc chắn là Tư sẽ bị 
tiêu rồi!

Thằng Òn, thằng Bé, anh Sáng và 
tất cả mọI ngườI đều tin như vậy! 
Cái tội "quan hệ với người ngoài" 

tại ngay vòng rào kẽm gai nhà lao, 
khó thoát biệt giam, hay tử hình!

Tư bị đẩy lên xe.

- Dường như là chiếc xe đã chở 
Trịnh Thiếu Hoar a rừng Chí Linh? 
Tự tự hỏi.

Nhưng chiếc xe không chạy 
hướng về Ngả Tư Giếng Nước, mà 
chạy hướng ra Bãi Trước, và chạy 
vào Bệnh Viện Lê Lợi, Vũng Tàu. 
Tim Tư đánh thót:

- Thôi rồi! Chắc là Lan đã bị trúng 
đạn! Lan đã bị nguy hiểm! Nguyện 
cầu Bồ Tát Quan Âm phù hộ cho 
Lan thoát qua tai nàn1

Xe không ngừng trước cửa nhà 
xác mà đậu bên cạnh Phòng Cấp 
Cứu! Một tên Công An nhảy vội 
xuống xe, vừa mở còng cho Tư vừa 
ra lệnh:

- Nào! Vào thăm cho đàng hoàng 
nhá! Chúng tôi chờ ở đây!

Tư gặp ngay người nữ y tá đang 
đứng trực trước cửa. Cô hối:

- Mời anh vào thăm cô ấy đi!

Tư chưa hết ngạc nhiên, đã thấy 
trên chiếc giường đầu cao, máu 
đầu của Lan thấm đỏ mấy lần băng 
trắng. Mắt nhắm nghiền. Một bình 
nước biển treo lủng lẳng bên cạnh. 
Chiếc máy tâm động đồ đang vạch 
những đường lên xuống yếu ớt! Hai 
ba người mặc áo khoác trắng đang 
loay hoay, kẻ chích thuốc, người đặt 
ống nghe tim mạch! Tư hỏi dồn dập, 
hốt hoãng:

- Thưa, thưa bác sĩ, Lan có sao 
không? Có sao không hở bác sĩ!?

Tư chạy vội lại bên giường, nắm 
chặt bàn tay lạnh ngắt bất động của 
Lan:

- Em nhứt định phải sống! Em, em 
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nhứt định phải sống...

Một người kéo tay Tư ra khỏi 
phòng Cứu Cấp, đi về Văn Phòng. 
Cô kéo khẩu trang xuống khỏi 
miệng:

- Anh là Lê Văn Tư, chồng của cô 
Lan phải không?

Tư ngần ngừ, chưa kịp trả lời, cô 
y tá tiếp:

- Chiều nay, cô Lan lén vào gần 
hàng rào nhà lao thăm anh. Nhưng 
bị lính vọng gác phát giác, bắn trúng 
cô ta. Viên đạn còn trong đầu. Máu 
ra nhiều quá! Ngày mai mới chụp X 
quang, để xác định vị trí viên đạn, 
rồi hội đồng Y khoa sẽ có quyết định 
giải phẫu. Ngay bây giờ, cô cần tiếp 
máu. Nhưng nhà thương không có 
máu loại của cô! Trong hồ sơ Trại 
Giam do sở Công An cung cấp, cho 
biết anh là chồng của cổ. Anh cũng 
cùng có loại máu để tiếp cho cổ.

Ngưng một chút, cô y tá nhìn 
thẳng vào mắt Tư:

- Có điều bí mật này, chắc là 
anh chưa biết! Anh có muốn nghe 
không?

Tư gật đầu, không nói, vì không 
rõ tầm mức của cái gọi là "điều bí 
mật" đó ra sao! Có ảnh hưởng gì đến 
bệnh tình của Lan. Cô y tá chậm rãi:

- Anh ngồi xuống ghế đi! Anh có 
biết, tại sao chiều nay, cô Lan cả gan 
đến hàng rào kẽm gai nhà tù thăm 
anh không? Là bởi cô Lan nóng 
ruột muốn báo cho Anh một tin... 
mừng...

Tư bồn chồn, hỏi không kịp suy 
nghĩ:

- Tin mừng gì?

- Ngày mai anh được thả!

- Sao Lan biết? Sao...? Tư hỏi dồn.

- Vì cổ, vì cổ... "chạy thuốc" cho 
anh!

- Tại sao Lan lại phải vào hàng 
rào phía sau, mà không đi vào cổng 
trước?

- Tại có người dắt cổ đi! Ừ mà 
thôi, anh đừng hỏi nữa! Tôi chỉ có 
thể cho anh biết bấy nhiêu thôi. Và 
dường như, còn một điều quan trọng 
nữa! Thôi thôi!  Bây giờ anh cầm 
cái Phiếu Lấy Máu này qua Phòng 
Xét Nghiệm để lấy máu cho kịp!

Lòng Tư vui buồn lẫn lộn. Bao 
nhiêu câu hỏi cứ lộn đi lộn lại, rối 
bờí mà không có câu trả lời rõ rệt!

Mắt nhìn đăm đăm vào ống chích 
đang phun máu vào trong bịch 
nylong to tổ bố, miệng lâm râm 
khấn vái:

- Cầu mong cho Lan giải phẫu an 
toàn! Xin Bồ Tát phù hộ cho nàng! 
Lan, em nhất định phải sống!

.....

Ngày Lan bình phục xuất viện, là 
ngày Tư được rời khỏi Trại Giam 
Khu Gia Binh Vũng Tàu!

Nhưng, Tư không được trả Tự do, 

mà phải đi "lao động sản xuất" tại 
Xuân Sơn, Bình Giã, Tỉnh Ðồng 
Nai. Một nơi được gọi là Chiến Khu 
Mây Tàu, giáp ranh với Long Ðiền - 
Ðất Ðỏ. Trước kia Quân Ðội Hoàng 
Gia Úc Ðại Lợi trú đóng Bộ Chỉ 
Huy, khi đưa quân sang giúp Việt 
Nam Cộng Hòa, một Tiền Đồn của 
Thế Giới Tự Do, ngăn chận bước 
xăm lăng của Cộng Sản Bắc Việt

Còn Bình Giã là nơi Quân Lực 
Việt Nam Cộng Hòa lần đầu tiên 
dùng Chiến thuật Trực Thăng Vận 
đánh lui "chiến thuật biển người" 
của Cộng Sản.

Con đường từ Bà Rịa vào Bình 
Giã còn tạm được, tuy có nhiều ổ 
gà, ổ voi. Dẫu rằng, xe đò chạy bằng 
than vẫn có thể "nhuộm đen mặt 
người" khi vô đến Bình Giã. Nhưng 
quãng đường từ Bình Giã vào Xuân 
Sơn thì... nắng bụi, mưa sình lầy. Xe 
chạy bằng than không đủ sức vượt 
qua những vũng lầy. Bắt buộc phải 
cột dây xích vào mới mong "xàng 
qua xàng lại" như  đi trên mỡ heo, 
mà bò từ từ cho đến nơi đến chốn. 
Tài xế cũng như hành khách mới 
hoàn hồn. Việc xe mắc lầy, phải nhờ 
xe khác kéo, nhờ người đẩy, hoặc bị 
lật hai bên đường là chuyện thường 
ngày!

"Xuân Sơn đi dễ khó về

Trai đi tóc bạc, gái về tóc sương!

Ðường Xuân Sơn mưa lầy, nắng 
bụi

Nẩu về xứ nẩu, em lầm lủi nuôi 
con"!

Với Lan, mỗi lần Lan đi thăm nuôi 
Tư là mỗi lần "hú hồn hú via", "Trời 
thương Phật độ". Vậy mà nàng vẫn 
mỗi tháng tháng đều lên thăm Tư.

Mạnh Hô chỉ huy, quản lý toán 
gồm sáu người tù "lao động sản 
xuất" này. Mạnh Hô "rất thoải mái 
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dành mọi sự dễ dãi" trước sự "biết 
điều" của các toán Tù viên. Và 
các cô vợ của tù nhân có thể ở lại 
qua đêm với chồng trong một căn 
nhà sàn thuê mưón của cư dân địa 
phương.

Lan thường xuyên lên thăm Tư, 
không phải để tiếp tế lương thực, 
mà để thông báo cho chàng biết 
công việc "về thăm ngoại" đã lo 
được đến đâu.

Nhân một chuyến được Mạnh Hô 
cho về Vũng Tàu thăm gia đình, 
Lan đã thu xếp cho Tư "xuất ngoại" 
thành công. Khi Mạnh Hô đến kêu 
Tư cùng trở về Xuân Sơn, được Lan 
chiêu đãi rất trọng hậu:

- Anh Tám (Mạnh... hô) nè!  Chị 
Ba của anh Tư trở bệnh rất nặng, 
đang hấp hối, cho nên anh Tư xin 
phép anh cho ảnh về Sàigòn thăm 
ít bữa. Nếu cần, anh Tám lên Xuân 
Sơn trước, anh Tư về sẽ lên thẳng 
đó luôn, anh Tám nha!

Lan còn tâng bốc:

- Cũng nhờ anh Tám dám đưa... 
em đến tận hang rào nhà giam thăm 
anh Tư. Nhờ ơn anh Tám "chạy 
thuốc" cho anh Tư được thả. Nhưng 
hổng ngờ sự việc không suông sẻ. 
Nhưng rồi, mấy tháng nay theo anh 
Tám đi lao động cũng tốt! Tất cả 
đều nhờ công ơn của anh Tám tụi 
em mới được thoải mái. Em, em 
xin cảm ơn anh nhiều lắm, nha anh 
Tám!

Vừa nói, Lan vừa nhét vào túi 
Mạnh Hô một bao thơ khá lớn, dày 
cộm. Mạnh Hô đành:

- Chị nhắn với ảnh, chừng 1 tuần 
nữa phải trở lên Xuân Sơn nha!

- Dạ, anh yên tâm! Cảm ơn lòng 
tốt của anh Tám!

Mạnh Hô đi rồi, Lan thở ra vừa 

mừng vừa lo. "Một tuần nữa phải 
trở lên Xuân Sơn"! Lời Mạnh Hô 
như một cái móc thời gian định đoạt 
số phận của Tư và nhất là của nàng, 
trực tiếp phải đối phó với Mạnh Hô, 
với Công an.

- Phải trả lời ra sao đây? Mặc kệ! 
Mình đã quá quen với sự hù dọa. 
Chẳng sợ!

Lan tự an ủi; nhưng còn về Tư:

- Ðã ba hôm rồi chưa có tin tức gì 
về Tư! Tàu đã thoát! Nhưng không 
biết đã cập được vào bến bờ nào? 
Gia đình chủ ghe cũng chưa được 
điện tín, điện thoại, hay một báo 
hiệu nào!

Một cái nhói đau! Nàng vội đưa 
tay xoa... bụng! Nàng mỉm cười:

- Hổng lẽ... Hổng lẽ mình đã... 
được có...?!

Một cái ụa hơi dâng lên, xác định 
những gì Lan đang nghĩ! Chắc 
chắn, nàng đã được... làm mẹ!  
\Nàng vui mừng reo khẽ:

-  Anh Tư ơi! Mình đã có con với 
nhau rồi! Cảm ơn anh, đã cho em 
được làm mẹ! Em đã có giọt máu 
của anh trong em, một điều mà em 
hằng mong ước!

Lan đến trước bàn thờ, thắp ba cây 
hương, lâm râm khấn nguyện. Bưóc 
vô trong, nằm vật lên giường, tay để 
lên bụng, lòng dạt dào yêu thương, 
khe khẽ hát một đoạn Bài Không 
Tên số 8 của Vũ Thành An:

Chiều thơm, ru hồn người bềnh 
bồng / Chiều không, im gọi người 
đợi mong  / Chiều trông cho mềm 
mây ươm nắng / Nắng đợi chiều 
nắng say  /Nắng nhuộm chiều hây 
hây.

 Vắng nhau một đêm, càng 
xa thêm ngàn trùng / Tiếc nhau một 
đêm, rồi mai thêm ngại ngùng

Bao lâu rồi tiếc, những ngày còn 
ấu thơ  / Lần tìm trong nụ hôn  /Lời 
nguyền xưa mặn đắng!

Về đâu, tâm hồn này bềnh bồng / 
Về đâu, thân này mòn mỏi không  / 
Về sau và nhiều năm sau nữa

Có buồn nhưng vẫn chưa  / Bao 
giờ bằng hôm nay!

......

 - Mẹ ơi mẹ! Mẹ đang làm làm gì 
đó mẹ?

Tiếng gọi của cô con gái kéo Lan 
về hiện tại:

- Mẹ đang đợi con về nè!

Cô gái dang hai tay thật rộng, chờ 
ôm mẹ:

- Hổng dám chờ con đâu! Con biết 
mẹ đang chờ ai nè! Có con ở nhà, 
mẹ, mẹ còn nhắc tới Ba hoài, huống 
chi là vắng mặt con. Phải không, 
"Bà Hoàng Sầu Mộng" của... người 
ta?

 Lan để con ôm vào lòng! Nàng 
nghe hơi ấm chuyền nhanh qua 
người! Những cái hôn phớt nhẹ của 
con, đủ làm cho Lan hạnh phúc:

 - Con giống Ba con y chang! 
Cũng nụ cười, ánh mắt, vòng tay, 
giọng nói... chết con tim người ta 
này!

- Con nghe quen quen... điệp khúc 
nhạc... thính tai, không phải, nhạc 
thính phòng này ở đâu đây a

-  Con  khỉ này!

Lan đánh trống lãng:

- Con đói bụng chưa? Mẹ đã 
làm những món con thích, theo sự 
hướng dẫn của cô Mỹ Thanh, Quán 
Nụ Cười Tiếng Nước Tôi đây!

-  Con biết ngay mà! Những 
món nào của mẹ cũng do Quán Nụ 
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Cười bày ra. Nhưng mẹ tiết kiệm... 
nụ cười với con gái mình, lâu rồi! 
Con nghĩ, chỉ khi nào... chàng về, 
thì, thì... nàng mới chịu mở... Quán 
Nụ Cười mà đón người Tình cũ, 10 
năm, ý lộn, 20 năm! Phải hôn nè?!

Cô gái đi vào phòng tắm.

Lan thở dài, lấy chiếc khăn quàng 
qua cổ cho đỡ lạnh, ngồi vào bàn ăn 
đợi con, một đứa con chưa bao giờ 
biết mặt cha của nó! Cả cái tên Loan 
của nó, chàng cũng chưa biết!

Lan đang đợi chồng, một người 
chồng chưa bao giờ hỏi cưới, hay 
tặng cho nàng một chiếc nhẫn, dù 
chỉ là chiếc nhẫn cỏ. Có chăng, 
chàng mang lại cho nàng những năm 
tháng thương nhớ, mong đợi, lo âu 
thấp thỏm. Có chăng, chàng đã đẻ 
lại cho nàng một đứa con gái ngoan 
hiền, luôn luôn an ủi, vỗ về mẹ, 
chăm sóc mẹ, càng làm cho nàng 
nhớ nhung hơn, trông ngóng, kiếm 
tìm hơn. Nàng canh cánh bên lòng, 
mong cho cha con sum hợp, cho vợ 
chồng đoàn tụ. Cũng vì chàng, nàng 
đã bồng con xuống tàu vượt biển, bỏ 
lại cơ ngơi, sự nghiệp. Nàng bất cần 

tất cả. Nàng chỉ cần có chàng!

Nhưng bao năm qua rồi, chàng 
vẫn bặt vô âm tín. Nàng vẫn thu 
mình vào một góc, không khác nào 
người vợ tù để trông chồng về năm 
nào!

Tâm tư nàng chùng xuống theo 
giọng hát ngọt ngào của Loan không 
khác mấy giọng Ngọc Lan, Bài 
Không Tên số 7 của Vũ Thành An 
hòa tan theo những tia nước phun 
ra từ búp sen, đọng lại ở lòng nàng.

Cảm ơn con gái đã tỏ bày tấm 
lòng người vợ tù thay cho mẹ:

Một làn khói trắng ru đời vào 
quên lãng / nắng sầu thành hơi ấm, 
thơ dịu tình đau./ Ngày tàn im lắng 
/ yêu người làm tóc trắng / tâm sự 
rồi đêm đắng / như lệ rồi biết nhau.

Đêm vỗ về nuôi nấng / đêm trao 
ngọt ngào hương phấn / buông lơi 
dòng tóc mơ  / trên cùng ngày tháng 
vật vờ.

Thân em rồi hoang phế / lê theo 
thời gian giông gió / thôi cũng đành 
cúi xuống / cho mộng đời thoát đi.

Một đời đổ cho tình yêu / từng 
đêm dòng nước mắt / sẽ nâng niu 
đời nhau đớn đau, anh /sẽ cho nhau 
đời nhau xót xa, em / dắt đưa nhau 
mối hận đời người.

Trả lại nước mắt cho mình đời son 
sắt / thôi rồi em cũng mất cho tình 
cúi đầu.

Một mình đi mãi trên đường dài 
không thấy /ai người quen tôi đấy, 
bao giờ đời sẽ vui?

  Hoàng Thy  
 

Thơ 
Phan 
Bội 

Châu 
Sống tủi làm chi đứng chật trời!
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai?
Sống làm nô lệ cho người khiến,
Sống chịu ngu si để chúng cười.

Sống tưởng công danh, 
không tưởng nước,

Sống lo phú quý, chẳng lo đời.
Sống mà như thế, đừng nên sống!
Sống tủi làm chi, đứng chật trời.
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Trên cành bưởi bày chim đua hót
Giữa Sài Gòn tiếng em rao rót mật vào lòng ai
Bưởi thanh, bưởi ổi Biên Hòa
Biết sao chọn đặng bưởi nào là bưởi ngọt ngon?

Mưa chiều lành lạnh trên sông
Sài Gòn dào dạt  theo dòng Đồng Nai
Tiếng mưa đưa tiếng em rao
Lanh lảnh như tiếng còi tàu trong sương đêm
Rộn ràng ngang qua cầu Gành
"Ai mua bưởi ngọt, bưởi ngon 
Thanh trà, bưởi ổi, bưởi đường... Biên Hòa hôn"?

Thiết tha, dìu dặt dây tơ đồng
Biên Hòa ơi! Có biết hông em
Lời em rao như ca điệu lý qua cầu
Thương nhau mua bưởi cho nhau
Về nhà biếu mẹ hát lên câu
Tóc em thơm hoa bưởi, thơm hoa cau môi cười.

Biên Hòa ơi!

Em từ Cù lao Phố
Cạn ly rượu bưởi Tân Triều mênh mông
Hồn say quay bóng Bửu Long
Mắt em lóng láng đèn đêm Biên Hùng

Dáng em Thạch Động Long Sơn
Trăng hồ Long Ẩn bóng vờn Trấn Biên
Mi cong cánh phượng Ngô Quyền
Cầu Gành e ấp tình riêng cõi ngoài.

Giữa dòng sông nước Đồng Nai
Con đò gác mái đợi ai dại khờ
Nghe còi xe lửa mà mơ
Nhớ cô bán bưởi ngây thơ mặn mà.

Tiếng rao đây bưởi Biên Hòa
Nửa như an phận, nửa mà đợi mong
Nửa rước quê hương vào lòng
Nửa ru nuớc mắt ngược dòng vào tim.

Biên Hòa ơi!

Hoàng Anh

Đêm Sài Gòn mơ nghe 
tiếng bưởi em rao
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BỨC DƯ ĐỒ

Nhìn bức dư đồ rách tả tơi,
Công lao xây dựng biết bao đời.
Tội đồ phá nát không thương tiếc,
Tiên tổ bảo tồn chẳng nghỉ ngơi.
Đất nước mỹ miều đem bán rẻ,
Giang sơn hùng vĩ nỡ buông lơi.
Ước mong sớm có ngày tươi sáng,
Dân tộc chung tay nguyện đắp bồi.

Nguyên Vũ Võ Ngọc Lam
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CHIẾN 
TRANH 

UKRAINE 
2022

Đặng Tấn Hậu

Mục đích của bài viết là thử 
nhìn lại cuộc chiến Ukraine 

từ ngày Nga khai chiến 24.2.2022 
với ký hiệu Z tượng trưng cho con 
số 2 đánh dấu năm tháng cho đến 
nay kéo dài gần hơn 1 ½ tháng, 
nhưng kết quả chưa phân thắng bại 
dù nhiều người tin quân đội Nga 
sẽ chiếm lấy thủ đô Kyiv trong vài 
ngày. Bài viết thử tìm hiểu về địa 
lý, lịch sử Ukraine. Lý do nào Putin 
không coi Ukraine là một quốc gia? 
Putin viện dẫn lý do nào để tấn công 
Ukraine? Tại sao Nga vẫn chưa 
chiến thắng? Và thử tiên đoán hòa 
đàm sẽ ra sao?

LỊCH SỬ UKRAINE

Về địa lý, nếu con người có ¼ chất 
cứng như xương, ¾ chất lỏng như 
nước thì địa cầu có ¼ đất và ¾ biển. 
Nếu gọi đất nổi trên biển là “đảo” 
thì lá cờ Thế Vận Hội có 5 vòng tròn 
tượng trưng cho 5 châu: Mỹ Châu, 
Phi Châu, Úc Châu, Âu Châu và Á 
Châu. Ba châu đầu có thể kể là 3 
hòn đảo lớn bao quanh bởi biển cả; 
hai châu còn lại nối liền với nhau 
là hòn đảo lớn nhất; còn gọi là lục 
địa trên thế giới. Con người có thể 
thông thương với nhau từ Á Châu 
tới Âu Châu trên đường bộ, không 
cần tàu bè như ba châu trước.

Hy Lạp chỉ có 300, 000 người 
vào thế kỷ thứ 5 trước TL; nhưng 
nhờ họ biết xử dụng tàu bè chở khí 
giới, quân lính đi xa mà không cần 
dùng sức nhiều nên họ chiếm +200 
thành trì của các quốc gia khác. Vì 
thế, các quốc gia tiếp cận với mặt 
biển chủ trương “Ai kiểm soát biển 
sẽ kiếm soát thế giới”. Do đó, không 
lạ HK có chục hạm đội lớn để làm 
chủ biển cả. Thí dụ, thời chiến tranh 
lạnh, HK đã cho các hạm đội bao 
vây LX và TC ở Đại Tây Dương, 
Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương 
chận đường giao thông hàng hải của 
LX và TC.

Hai châu còn lại là lục địa Âu-Á 
có “con đường tơ lụa” nối liền giữa 
hai châu; trung tâm của con đường 
này là Đông Âu. Những ai sống 
trong lục địa lại quan niệm “Ai 
chiếm Đông Âu là chiếm lục địa. Ai 
chiếm lục địa sẽ làm chủ thế giới”. 
Thí dụ, Thành Cát Tư Hãn đã từng 
chiếm lục địa trên lưng ngựa. Vì thế 
HK đã cho thành lập 2 tổ chức quân 
sự trong lục địa là NATO ở Âu Châu 
và SEATO ở Á Châu ngăn chận LX 
và TC.

Cần biết, SEATO thành lập năm 
1954 sau khi Hiệp Định Genève 
ký kết vì các quốc gia Đông Nam 
Á sợ csBV xâm chiếm miền nam 
thì họ sẽ theo lệnh quan thầy LX, 
TC để đem quân đi xâm chiếm các 
quốc gia khác trong vùng. Dù vậy, 
SEATO không hiệu quả vì “lắm 
thầy nhiều ma”, không có ai quyết 
định. SEATO chỉ là thùng rỗng kêu 
to. SEATO bị giải thể 2 năm sau 
1975 vì csBV chỉ là “tư bản đỏ tham 
nhũng” không đáng e ngại.

Ukraine từng là thành viên của 
LX; lại nằm trong vùng Đông Âu. 
Hai đại chiến thế giới bắt nguồn 
từ Đông Âu. Vì thế, Ukraine luôn 
là điểm nóng, là con mồi của Nga 
Xô. Ukraine đã từng bị Nga Hoàng 

và LX cai trị qua nhiều thế kỷ nên 
không lạ, người Nga coi thường 
người dân Ukraine. Vào đệ nhị thế 
chiến, thành phần ưu tú Ukraine 
muốn thoát ly khỏi LX, họ gia nhập 
vào Đức nên họ đã bị lính LX (Nga) 
tàn sát sau đại chiến.

Về lịch sử, giống dân Slav từ Bắc 
Âu di dân về phía nam; một số tới 
miền đông; số khác tới miền tây và 
một số xuống tận phía nam. Nhóm 
phía tây chịu ảnh hưởng của La 
Mã nên theo Thiên Chúa Giáo Tây 
Phương với mẫu tự La Tinh. Nhóm 
phía đông chịu ảnh hưởng của 
Constantinople (Istanbul ngày nay) 
nên theo Thiên Chúa Giáo Đông 
Phương (Chính Thống Giáo) với 
chữ viết Hy Lạp (Cyrillic). Nhóm 
xuống tận phía nam chịu sự hổn hợp 
của hai nhóm trên, cộng với đế quốc 
Hồi Giáo Ottoman nên theo đủ cả 3 
tôn giáo.

Nhóm phía đông tới Belarus, 
Ukraine còn gọi là Rus Ukraine. 
Họ lánh giặc Mông Cổ (Thành Cát 
Tư Hãn) chạy lên phía đông bắc là 
Moscow nên gọi là Rus Moscow 
(trở thành nước Nga sau này). Mặc 
dù Ukraine và Moscow có cùng lịch 
sử, tôn giáo, chữ viết; nhưng đa số 
người Ukraine nói được tiếng Nga; 
trong khi người Nga chỉ hiểu được 
phần nào tiếng địa phương, thôn 
quê của người dân Ukraine. Sau khi 
LX bị sụp đổ, Ukraine độc lập, các 
nhà ưu tú Ukraine đã hô hào kêu gọi 
học tiếng nói của người dân bản xứ. 

NX đồng ý cho Belarus và Ukraine 
độc lập vì có lợi cho NX trên diễn 
đàn quốc tế với lý do NX có thêm 
2 phiếu ủng hộ cho lập trường của 
họ trong LHQ. Các nhà lãnh đạo 
Ukraine phạm 2 lỗi lầm lớn do quá 
tin vào NX (y như csBV tin vào 
chính phủ Nga ngày nay). Đó là giải 
thể vũ khí nguyên tử mà Ukraine đã 
có từ thời LX nên Ukraine không 
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có vũ khí nguyên tử chống lại Nga 
và Ukraine không xin gia nhập 
vào NATO khi mới độc lập; do đó, 
NATO khó có lý do gởi quân vào 
Ukraine để giúp Ukraine chống lại 
quân đội NX.

Vì có sự liên hệ về tôn giáo, tiếng 
nói và chữ viết giữa ba quốc gia 
Belarus, Ukraine và Nga nên TT 
Putin không coi Ukraine là quốc 
gia độc lập dù LHQ công nhận, 
nhất là Putin tự tin ông đã dựng lên 
những người lãnh đạo “độc tài tham 
nhũng” tại các quốc gia Đông Âu 
nên họ trở thành tay sai trung thành 
với ông. Khái niệm về dân tộc rất 
phức tạp. Thí dụ, đồng minh xóa bỏ 
xứ Kurdistan và chia dân này cho 4 
xứ khác nên dân Kurds đã không có 
quốc gia; lại còn trở thành công dân 
của một trong 4 quốc gia khác.

BÀY TRẬN PHÁP

Vào thời hậu đại chiến, thế giới 
chia làm 2: phe tư bản tự do là Hoa 
Kỳ và phe cộng sản độc tài là Liên 
Xô (Nga Xô) và Trung Cộng. Phe 
tự do có tính thụ động chỉ tìm cách 
ngăn ngừa sự bành trướng của cộng 
sản; còn phe cộng sản chiếm thế 
chủ động, cho quân đi xâm chiếm 
các quốc gia khác. Thi dụ, TC dùng 
chiến thuật biển người đánh Nam 

Hàn, LX cho xây tường ô nhục Bá 
Linh, chở vũ khí nguyên tử tới Cuba 
đe dọa nền an ninh HK hay ra lệnh 
cho csBV xâm nhập vào miền nam 
VN và bắn phá làng mạc miền nam.

Nixon và Kissinger đã phạm phải 
sai lầm to lớn về “chiến lược” do hai 
ông nghĩ là “cộng sản nghèo đói sẽ 
theo tự do dân chủ nếu đời sống kinh 
tế của họ khá hơn”. Do đó, Nixon 
và Kissinger đã bắt tay với TC vào 
năm 1972 để cho TC giàu có và theo 
chế độ tự do. Việc làm của hai ông 
đưa tới hậu quả tại hại cho HK và 
thế giới tự do về lâu về dài vì TC đã 
không những trở thành đối thủ kinh 
tế, quân sự HK; lại còn trở nên độc 
tài hơn. Thời may, cái nôi cộng sản 
LX tan rã do chính kinh tế “không 
tưởng” CS đã giết chết họ.

Trung tá Putin, tình báo KGB của 
LX lúc đương thời, tưởng chừng 
như trời đất sụp đổ khi ông nghe 
tin chế độ cộng sản LX sụp đổ. Các 
quốc gia nằm trong LX; kể cả NX 
và Ukraine, đều tuyên bố độc lập 
theo nền tự do dân chủ. Lợi dụng 
khuyết điểm của Hiến Pháp mới 
NX, Putin đã thắng cử TT, rồi lên 
làm thủ tướng, trở lại vai trò TT; 
cuối cùng trở thành nhà độc tài cai 
trị đất nước Nga. Mộng ước của ông 

là phục hồi NX trở lại thành cường 
quốc LX như trước. Muốn đạt tới 
mục tiêu này, ông phải bày binh bố 
trận lại.

Về đối nội, Putin giúp cho các 
đại gia (oligarchy) giàu có và tham 
nhũng để củng cố quyền lực độc tài 
của ông trong nước; đồng thời, ông 
tung tin vịt dựa trên thuyết âm mưu 
“nửa thật, nửa giả” để lường gạt dân 
Nga; đồng thời bắt cầm tù những 
người đối lập hay bỏ thuốc độc giết 
chết họ. Về đối ngoại, Putin dựng lên 
các lãnh đạo độc tài tham nhũng của 
các quốc gia trong vùng Đông Âu. 
Thí dụ, TT các quốc gia Hungary, 
Czech, Romania, Tadjikistan là bạn 
thân của TT Putin.

Putin bắt tay làm đồng minh với 
TC để chia ba thế giới: Nga thống 
lãnh Âu Châu, TC lãnh đạo Á Châu 
và HK làm chủ Mỹ Châu. NX ủng hộ 
lập trường của những nhà lãnh đạo 
HK nào đi theo con đường “bế quan 
tỏa cảng”, rút ra khỏi các tổ chức 
quân sự trên thế giới như NATO. 
Không lạ khi Putin đã lũng đoạn hệ 
thống bầu cử HK qua các tin vịt để 
cho những người HK không còn tin 
tưởng vào thể chế bầu cử tự do dân 
chủ ở HK. csBV ít nhiều chịu ảnh 
hưởng của NX nên họ đã bỏ phiếu 
trắng hay ủng hộ Nga đem quân 
xâm lược Ukraine tại LHQ.

Putin áp dụng theo chiến lược mà 
họ đã chỉ dạy cho csBV là “dựng lên 
Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam”; 
tất nhiên chính phủ miền nam sẽ đem 
quân dẹp bọn phiến loạn thì họ sẽ 
lấy cớ đó để đem quân “giải phóng” 
miền nam. Cùng thế đó, Putin thử 
đòn phép với HK và NATO bằng 
cách dựng lên quân phiến loạn tại 
Crimea, rồi đem quân “giải phóng” 
Crimea năm 2014 mà không gặp sự 
chống đối nào trên thế giới.

Lợi dụng HK đang yếu vì sự chia 
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rẽ nội bộ giữa hai đảng Cộng Hòa 
và Dân Chủ trong nước. Lợi dụng 
sự yếu kém của tổ chức quân sự 
đồng minh với HK như NATO. Lợi 
dụng thực lực quân sự Đức, Nhật 
yếu kém do HK kiểm soát không 
cho các quốc gia này có lực lượng 
quân sự hùng mạnh sau đệ nhị thế 
chiến, TT Putin cho quân đội đóng 
dọc theo biên giới Ukraine để chuẩn 
bị tổng tấn công, xâm chiếm quốc 
gia Ukraine.

CHIẾN TRANH UKRAINE

Mỗi khi Putin bị xuống điểm về 
chính trị ở trong nước, ông đều xử 
dụng lá bài “chiến tranh” đánh động 
tinh thần quốc gia của người Nga 
để đánh lạc hướng người dân chống 
ông. Thí dụ, Chechnya hay Crimea 
vừa qua. Hiện nay, Putin đang gặp 
sự chống đối của người dân trong 
nước; chiến tranh là giải pháp hữu 
hiệu giúp cho ông giữ vững ngai 
vàng. Ông lấy cớ bảo vệ người 
Ukraine gốc Nga để đem quân gây 
chiến ở Ukraine.  

Nhìn chung, quân số Nga đông 
gấp 5 lần Ukraine; khí giới, xe tăng, 
đại bác, phi cơ tối tân hơn Ukraine. 
TT Putin và các nhà quân sự đều 
nghĩ quân đội Nga sẽ chiếm thủ đô 
Ukraine (Kyiv) trong vài ngày. Vì 

thế TT HK đã đề nghị giúp phương 
tiện cho TT Ukraine Zelensky bay 
ra khỏi xứ trước khi quân đội Nga 
chiếm thủ đô. Điều không ai ngờ 
là TT Zelensky đã không những từ 
chối rời thủ đô; lại còn tử thủ chống 
lại NX.

Các nhà chính trị thường theo cách 
““What if?” (nếu chuyện gì xảy ra, 
ta sẽ hành động thế nào?), nhất là 
“động binh” làm chết nhiều người. 
Putin sẽ hành động ra sao khi lâm 
chiến? Ông cho 180, 000 quân “tập 
trận đặc biệt” dọc theo biên giới 
phía đông, phía bắc Ukraine với 
30, 000 quân ở Belarus, 150, 000 
quân ở Donbass để đánh lạc hướng 
Ukraine, NATO vì họ nghĩ quân đội 
NX chỉ tập trận và không có ý tấn 
công.

Nếu 30, 000 quân Nga chiếm 
được thủ đô Kyiv trong 2 ngày thì 
Putin sẽ dựng lên chính phủ bù 
nhìn tuân theo lệnh của ông. Nếu 
NATO, HK và LÂ đem quân giúp 
Ukraine, Putin sẽ hăm dọa dùng vũ 
khí nguyên tử. Thế chiến thứ ba sẽ 
bùng nổ và trái đất sẽ nổ tung, thế 
giới sẽ trở lại thời kỳ đồ đá. Đó là 
điểm mà HK, NATO, LÂ lo sợ nhất 
nên sẽ không dám gởi quân giúp 
Ukraine nếu chiến trận có xảy ra 
giữa Ukraine và Nga Xô.

Dù phe tự do, đồng minh (HK, 
NATO, LÂ) có viện trợ vũ khí; 
nhưng với quân số, vũ khí Nga 
nhiều hơn Ukraine, quân đội Nga 
chỉ có thắng và không bại. Dù gì 
sự tàn phá thiệt hại nhân mạng và 
vật chất vẫn nằm về phía Ukraine ví 
như chiến tranh VN, csBV tàn phá 
miền nam; còn miền bắc sẽ không 
bị hư hại; ngoại trừ csBV kéo dài 
hòa đàm và thách thức HK trên bàn 
hội nghị Paris đưa tới những trận 
dội bom.

Nếu HK hay Liên Hiệp Âu Châu 
(LÂ) có trừng phạt kinh tế, tài 
chánh hay không mua, nhập cảng 
dầu khí từ NX thì cả hai bên đều bị 
thiệt hại. Ít nhất là NX có thể xuất 
cảng dầu khí, lúa mì cho TC là phía 
sân sau của NX. Ngược lại, giá dầu, 
vật giá sẽ leo thang tại Âu Châu và 
HK. Câu hỏi đặt ra là dân chúng của 
thế giới tự do có chịu thắt lưng buộc 
bụng để yếm trợ cho chiến tranh ở 
Ukraine và người dân Ukraine hay 
không?

Hiện nay, lính Nga đã bị thiệt 
mạng hơn 15, 000; nhưng họ vẫn 
chưa chiếm được thủ đô Ukraine là 
thành phố Kyiv vì quân đội Ukraine 
dũng cảm, cộng với sự viện trợ vũ 
khí tối tân từ HK, LÂ như súng 
“chống tăng”, máy bay không người 
lái (drone); chưa kể HK, NATO đã 
xử dụng vệ tinh nhân tạo để giúp 
cho quân đội Ukraine “tìm địch và 
diệt địch”, tiêu diệt bất cứ động 
thái nào “nhúc nhích” dưới đất, di 
chuyển của lính NX.

Quân đội Nga chuyển hướng, 
chấm dứt tấn công thủ đô Ukraine. 
Họ dồn quân về phía đông và phía 
nam Ukraine để yểm trợ cho những 
người Ukraine gốc Nga (?) hay là 
những người lính Nga do họ đưa 
vào Ukraine (tương tự như Mặt 
Trận Giải Phóng Miền Nam) để làm 
nội tuyến “tổng tấn công” chiếm 
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lấy Luhansk, Donetsk ở phía đông 
và Mariupol ở phía nam bằng cách 
bắn giết đàn bà, trẻ em để khủng bố 
người dân Ukraine y như trường 
hợp csBV đã bắn giết và chôn sống 
người dân ở Huế khi họ rút quân.  

CHIẾN TRANH KẾT THÚC

Vào thời kỳ chiến tranh lạnh, thế 
giới chịu ảnh hưởng từ hai thế lực 
là “cộng sản độc tài” và “tư bản tự 
do”. Hai thế lực này đều tránh va 
chạm quân sự tại đất nước của họ 
nên chiến tranh chỉ xảy ra tại các 
nước nhỏ khác như Đại Hàn, Việt 
Nam hay Đông Đức và Tây Đức 
với bức tường ô nhục chia đôi thành 
phố Berlin. Ngày nay, thế giới lại 
chịu ảnh hưởng của hai thế lực “độc 
tài” và “tự do”; một bên là các quốc 
gia bầu cử dân chủ tôn trọng nhân 
quyền; một bên là áp dụng chế độ 
độc tài với sự củng cố quyền lực của 
đám “đại gia”, cccc (con cháu các 
cụ) tham nhũng.

Để dễ hiểu, ta chỉ cần nhìn kết quả 
bỏ phiếu ở LHQ về việc NX đem 
quân xâm lược đất nước Ukraine. 
TC ủng hộ NX với hy vọng NX sẽ 
tạo thành tiền lệ cho các quốc gia 
lớn đem quân đi xâm chiếm tiểu 
quốc. Thí dụ, nếu NX chiến thắng 
Ukraine thì không có trở ngại gì NX 

sẽ đem quân đi chiếm các quốc gia 
Đông Âu làm chủ vùng Âu Châu. 
TC sẽ có hậu thuẩn của NX đem 
quân đi chiếm lấy Đài Loan. VN chỉ 
là vấn đề thời gian lọt vào tay TC.

Vì thế trận chiến Ukraine-Nga rất 
nhạy cảm, quan trọng cho cả hai bên 
tự do dân chủ và độc tài tham nhũng. 
Dù gì, chiến tranh không thể kéo 
dài; sớm hay muộn gì cũng sẽ kết 
thúc và chấp nhận thắng lợi hay hòa 
hoãn cho bên này hay bên kia. NX 
sẽ không chiến thắng nhanh chóng, 
Ukraine bị thiệt hại nhà cửa, nhân 
mạng. Hai bên sẽ đi đến giải pháp 
“đàm phán” chấm dứt chiến tranh. 
Hiện nay, Ukraine có trên 4.5 triệu 
người di dân tỵ nạn ra khỏi nước. 

Có 4 kịch bản có thể xảy ra tại bàn 
hội nghị tùy theo kết quả chiến sự 
ra sao? Đó là NX thắng, Ukraine 
thắng, NX bị sa lầy hay đại chiến 
thứ ba. Đại chiến thứ ba xảy ra khi 
các đồng minh như NATO, HK, LÂ 
đem quân vào Ukraine để bảo vệ 
tính độc lập Ukraine. Dù đại chiến 
khó xảy ra với điều kiện hai bên 
biết kiềm chế hành động. Vì thế, tùy 
theo hai bên đánh phé; ai sẽ lùi bước 
nếu bên kia chủ chiến tấn công?

Đồng minh tiếp tục viện trợ kinh 
tế, vũ khí cho Ukraine; họ hô hào 

kêu gọi quân “tình nguyện” từ nước 
ngoài vào giúp Ukraine. Hiện nay, 
Putin đã cho lính đánh thuê Hồi giáo 
Syria tham chiến tại Ukraine. Chiến 
sự tại Ukraine sẽ kéo dài. Quân đội 
Ukraine có lợi thế am hiểu địa hinh 
trong nước, cộng với lòng dân, lại 
biết chiến thuật của lính NX do họ 
xuât thân từ LX. Quân đội NX có 
thể bị “sa lấy” hao tổn binh lính và 
ngân quỹ như dưới thời A phú hãn.

NX thắng hay Ukraine thắng? Cái 
gì gọi là chiến thắng trong trường 
hợp này? NX không chiếm được 
thủ đô Kyiv, nhưng chiếm được 
vài thành phố của Ukraine có gọi là 
chiến thắng không? Hành động xâm 
lược của Putin đã làm cho ông mất 
đi rất nhiều đồng minh ở Đông Âu 
do ông dày công dựng lên bắt đầu 
cảm thấy không an toàn trước tham 
vọng của ông và họ đã, đang trên đà 
xin gia nhập vào NATO, nghiêng về 
HK để được bảo đảm an ninh độc 
lập cho họ.

Ngược lại, Ukraine chỉ coi là 
chiến thắng khi quân đội Nga chịu 
rút ra khỏi Ukraine và trả lại tất 
cả “thành trì” mà NX đã chiếm 
lấy. Điều này khó có thể xảy ra vì 
quân đội Nga đông hơn, vũ khí tối 
tân hơn. NX khó có thể chấp nhận 
điều này vì nhụt nhuệ khí ba quân 
của họ; ngoại trừ TT Putin bị lật đổ 
trong nước. Lúc đó, tòa án quốc tế 
có thể bắt ông ta và xử ông về tội 
“diệt chủng” giết hại đàn bà trẻ em, 
người dân Ukraine.

Thời gian hòa đàm rất quan trọng 
vì kẻ thắng trong bàn hội nghị khi 
kẻ đó có thời giờ “cù nhầy” rút từ 
kinh nghiệm Hội Nghị Paris. HK 
không có thời gian hòa đàm vì bị 
hạn chế bởi ngày giờ bầu cử tổng 
thống; trong khi csBV có dư thời giờ 
kéo dài đàm phán. Do đó, Nixon, 
Kissinger đã chấp nhận tất cả những 
gì csBV đòi hỏi để có thể ký nhanh 
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Hiệp Định Paris làm cho dân Mỹ 
thấy có “ánh sáng cuối đường hầm” 
mà bầu cho Nixon. NX sẽ thắng 
trong bàn hội nghị vì càng kéo dài 
thời giờ thương thuyết, đồng minh 
HK, NATO, LÂ càng dễ mất đi sự 
kiên nhẫn và chất keo đoàn kết.

THAY LỜI KẾT

Nga tổng tấn công Ukraine làm 
cho chúng ta nhớ lại ngày csBV 
tổng tấn công Tết Mậu Thân ở miền 
nam vì có sự tương đồng giữa hai 
trận chiến. NX lừa thế giới tự do 
là chỉ “hành quân đặc biệt” rồi bất 
thần tổng tấn công Ukraine vào 

Bản Đồ: 

UKRAINE CHUYỂN THẾ 

PHẢN CÔNG

ngày 24.2.2022. csBV lừa quân đội 
HK tập trung lại Khê Sanh, tuyên bố 
hưu chiến trong 10 ngày Tết, rồi bất 
thần tổng tấn công miền nam tự do. 
NX không chiếm được thủ đô Kyiv 
nên cho quân đội bắn giết dân lành 
để khủng bố lính Ukraine. csBV đã 
thất bại chiến trường Mậu Thân nên 
ra lệnh giết chết, chôn sống thường 
dân vô tội ở Huế trước khi rút quân

Miền nam VN chiến thắng quân 
sự vào Tết Mậu Thân, loại hơn 
80% quân csBV ra khỏi trận chiến; 
nhưng thất bại về chính trị ở Hoa 
Thịnh Đốn đưa tới Hội Nghị Paris 
ký kết vào đầu năm 1973, làm cho 

HK ngưng viện trợ vũ khí cho quân 
đội miền nam tự do và dẫn tới ngày 
Saigon thất thủ 30.4.1975. Cho tới 
ngày hôm nay, quân đội Nga chết 
hơn 15, 000 người, xe tăng đại 
pháo bị phá hủy. Đàm phán sẽ xảy 
ra; nhưng sẽ kéo dài cho đến khi 
sự đoàn kết, hy sinh của phe tự do 
tan rã; kể như NX chiến thắng. Dù 
sao, cho tới giờ này, tia hy vọng cho 
Ukraine vẫn còn vì thế giới tự do 
còn viện trợ.

Đặng Tấn Hậu
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(Viết theo lời kể N.T.H.) 
  

Bửu Truyền 
 

Những sợi tuyết chảy đọng thành giọt như thạch nhũ duới mái hiên nhà. Sợi vắn, sợi dài. To, nhỏ, méo, 
tròn đủ kiểu, đủ cỡ. Ánh nắng không biết từ đâu đến, sáng hay trưa, chiếu rọi long lanh. Rùng mình! Tôi tưởng 
chừng những giọt nước mắt ràng rụa ngưng đọng của một người con gái xa xưa. Quay mặt nhìn nơi khác. Mái 
nhà, đường xá, hàng cây, bãi cỏ... một màu bàng bạc trắng xóa lạnh giá đến độ ghê rợn. Hai tay khoanh vòng 
trước ngực cố nén tiếng thở dài: "Tết lại đến. Ta đã xa quê, xa nàng bao nhiêu năm rồi nhỉ!?" Trên gò má hóp 
nong nóng gập ghềnh nước mắt gờn gợn lăn. Thắm lạnh, thẩn thờ tôi bước vào trong. 

Từ chiếc máy Vietnamese Public Radio, giọng đọc tiếng mẹ đẻ còn ngượng ngùng của các em trong Ban 
Ca Nhạc Alpha, Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Từ Bị Thủ Ðức, tôi nghe người ấm lại. Nghe lòng ấm hẳn lại! Các 
em đọc Thông báo. Các em ca. "Ngày bao hùng binh tiến lên. Bờ cõi vang lừng câu quyết chiến...". Ối! Thương 
sao là thương! Nôn nao! Xao xuyến! Các em hát hay tôi hát! Không, tôi đã từng hát hơn nửa đời rồi. Bây giờ 
không còn hùng hồn nổi nữa! Tôi vặn bớt âm thanh cho vừa đủ nghe. Cho êm dịu hơn. Cho hồn mình nổi trôi 
về dĩ vãng theo lời ca tiếng nhạc dặt dìu của các ca sĩ ... hậu duệ Thủ Ðức. 

  
Tháng 3 năm 1965, tôi theo các bạn đồng nghiệp trình diện Trung Tâm 

Tuyển Mộ và Nhập Ngũ số 2 tại Tháp Chàm, Ninh Thuận. Rồi lên xe lửa vô 
Sàigòn, đến Thủ Ðức. Vào Ðại Ðội 13. (Sao không là 12 hay 14 mà là 13? Ghê 
quá hỉ!) 

Nhưng, những ngày tháng tại đây đã để lại trong tôi biết bao niềm 
thương nỗi nhớ. Ðại Ðội trưởng, Ðại úy Hoan, người nói tiếng Bắc, giọng Bùi 
Chu, hiền khô! Trung Úy Ðỉnh, Trung Ðội Trưởng. Cũng là người Bắc. Lại 
cũng hiền khô. Tôi được hai vị này ưu đãi tận tình. Những bài tập đầu tiên tôi 
còn có mặt. Bị hít đất, thụt dầu vài lần. Nhưng, còn đoạn đường chíến binh, bò 
hỏa lực, vượt sông, hành quân dã trại, gì gì nữa... tôi không được nếm mùi tập 
luyện. Thật là xấu hổ! Sau 4 tuần đầu, cứ mỗi buổi sáng Ðại Ðội vừa ra đến bãi 
Tập, đồi Tăng Nhơn Phú, là Trung Úy Ðỉnh chạy vespa đến, gọi: 

- Huệ đâu? Trình diện tôi. 
Và cứ thế, cho đến hết giai đoạn I, tôi thường được về Ðại Ðội cất súng, ba lô... lên Bộ Chỉ Huy của 

Trường làm báo và học võ thuật Thái Cực Ðạo. 
  Gần suốt thời gian này, gia đình vợ con ở Phan Rang không ai thăm nuôi tôi.  
 

Ngày lễ gắn Alpha, được phép về Sàigòn, tôi đi theo anh Pha, người Nha Trang ở cùng Phòng, về Hòa 
Hưng thăm Ba Già Nuôi của anh. Có cả anh Thúy, nằm giường trên 
tôi. Gia đình Bà Mẹ Nuôi gốc Huế. 

Tôi rất vui với các em nhỏ như gặp lại các em học sinh thân 
yêu của mình. Ai hỏi tới đâu, trả lời tới đó. Gia đình vợ con, có bao 
nhiêu người cũng kể tuốt tuột. Nhà này nhiều con cháu quá! Tôi 
không nhớ hết tên. Anh Thúy đẹp trai nhất. Ðược các cô chiếu cố 
nhiều nhất. Chúng tôi được chiêu đãi quá sức nhiệt tình, thân mật, 
tươm tất, phủ phê. Chiều chủ nhật, trở lại quân trường. Anh Pha nói 
xa nói gần: 
- Ê Huệ! Mày hay thiệt! Mới đến nhà Bà Già có một lần, đã chiếm 
cảm tình các cô rồi đó! 
Tôi thành thật : 
- Anh Pha! Nói chơi hoài, tội nghiệp! Tôi có làm gì đâu! 
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Pha vừa xếp quà vừa cười mỉm: 
- Chính cái chỗ mày không làm gì, mấy cổ mới khoái mày. Tao thấy cô 
Chín cứ nhìn mày hoài. Cổ nói đã quen biết mày ở đâu lâu rồi. Cổ còn có 
quà đặc biệt cho mày nữa đó! Mày còn chối? 
Tôi trả lời như phân bua: 
- Anh và anh Thúy cũng có mà! 
Thúy đổ dầu vào lửa: 
- Anh Pha và tao đâu có duyên bằng mày! Không chừng trong gói quà có 
thư của người đẹp nữa! Không tin cứ mở ra coi đi! 

Nửa tin nửa ngờ. Không muốn các anh và những người bạn xung 
quanh dòm ngó, tôi chống chế: 
- Làm gì có chuyện đó! Toàn kẹo với bánh khô không đây nè! Tôi vừa nói, vừa mở; nhưng cũng vừa lấy người 
che dấu. Quả thật, các anh nói đúng! 
  

Bình Dương, ngày 15-5-65 
Ông Huệ, 

Khi ông về đến Trường, lá thư này đang nằm im trong gói quà được ông 
khám phá ra. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn tin rằng nó sẽ làm dịu đi nỗi nhớ nhà da 
diết trong ông. Ðó là tâm trạng của người trai xa nhà, tùng chinh nhập ngũ. Họ 
thường bần thần suốt một thời gian dài, hồi tưởng lại những cảm xúc về quê nhà... 
Thưa ông, 

Mấy tuần trước, cả nhà đều rộn ràng sắm sửa chuẩn bị tiếp đón "ba người 
ngự lâm pháo thủ", từ Thủ Ðức về phép. Chị Năm tôi nửa đùa nửa thật lập đi lập lại nhiều lần, và cho biết chi 
tiết. Anh Pha là người anh trong gia đình quen biết ở Nha Trang. Anh Thúy là bạn anh Pha và một người nữa. 
Người này gốc Huế, ở Phan Rang. 

Khi gặp ông, tôi như gặp lại một người thân yêu đã xa cách từ rất lâu. Hình dáng, gương mặt, nét cười 
hiền hòa, hơi ấm của bàn tay chai sạm... hình như rất thân quen. Lục tìm trong ký ức, tôi vẫn không sao nhớ 
được, tôi dã từng gặp ông ở đâu!? Giờ thì, tôi biết tại sao rồi! 

Bởi những dòng chữ ông viết để lại cho me Bảo Linh, bà xã ông, dặn dò trước lúc nhập ngũ. Con tôi, 
bạn cùng trường của Bảo Linh, đã đọc cho tôi nghe từng lời một. Những trăn trở của ông trước cuộc sống 
tương lai của Bảo Linh. Tôi cũng tìm thấy một phần hình ảnh, tâm tư mình trong đó. Nó đã từng là những suy 
nghĩ của tôi. Tôi đã thao thức mấy đêm liền. Suy nghĩ thật nhiều trước khi đánh liều viết thư cho ông. 

  
Và tôi tự hỏi: "Tại sao mình lại viết ra những cảm xúc tự thân để trao gởi cùng ông?" 
Thưa ông, có những con người sống giữa bao người thân yêu, nhưng tâm hồn họ vẫn cô đơn. Họ như 

lạc lõng giữa thế giới mà những gì họ làm như xa lạ với người xung quanh. 
 
Tôi viết tiếp thư cho ông, lúc gần 5 giờ sáng. Có lẽ giờ này ông và các bạn cũng đã thức dậy tập thể 

dục, vừa chạy vừa la vang trên các con đường quân trường sũng nước mưa đêm qua. 
Tôi dạo một vòng quanh nhà máy để cái lạnh buốt xương thấm vào người. Lúc này sao thèm vô cùng 

một chút ấm áp của gia đình, bên cạnh những người mình thương yêu. Ông biết không, chỉ cách Thủ Ðức của 
ông hơn 20 cây số, mà bầu trời Bình Dương sáng nào cũng phủ mờ sương. Một màn khói mong manh, trắng 
đục bao trùm lên vạn vật. Những vườn cây ăn quả lặng im không lay động trong sương sớm, cho ta một cảm 
giác tĩnh lặng, cô đơn khó tả. Có lẽ nhạc sĩ Nguyễn Văn Ðông cho ra đời bản Ðêm Ðông trong tâm trạng giống 
như tôi bây giờ. 

Cuối tuần rồi, tôi và KN, con gái duy nhất của tôi. lấy lý do đi thăm Anh Pha, để... coi mắt ông trước. 
Mẹ con tôi chờ ông trước cổng Trường, trong tiếng sấm sét rền vang, báo hiệu một cơn mưa lớn. Bầu trời 
nhuộm màu lam ảm đạm. Mây bay xuống thật thấp. Ðâu đây mưa rơi lác đác trên mái cổng gác, trên mái tôn. 

  
Không biết tại anh Pha không thông báo cho ông, hay ông ngại vì chưa quen biết, hoặc vì mưa mà ông 

không ra, hay sức khỏe ông có vấn đề gì. Vì tôi cũng đọc được câu châm ngôn của các anh "thao trường đổ mồ 
hôi, chiến trường bớt đổ máu". Chắc chắn các ông chịu không nổi gian khổ cực nhọc từ môi trường an nhàn, 
thoải mái bước vào khuôn khổ kỷ luật sắt thép của nhà binh... 
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Bàng hoàng! Tôi ép lá thư lên ngực. Cảm nhận sâu sắc tâm tư tình cảm của người đàn bà, nhất là người 

mẹ hết lòng lo cho con. Bắt gặp tấm lòng của tôi ưu tư lo lắng cho con, cô đã đồng thanh tương ứng. Dầu vậy, 
tôi không dám viết thư cho cô. Ðánh động tâm tư sầu mộng của người khác, là một việc nhạy cảm. 

  
Nhưng, 
Thứ bảy cô đã đến thăm tôi với tên giả mà Anh Pha, Anh Thúy không hề biết. Cứ ngỡ là người nhà của 

tôi, các anh không đi theo. Mấy hôm sau, tôi nhận được thư. Cũng với phong bì màu trắng, không giống bao thư 
thường thấy, dường như cô tự cắt, xếp theo ý riêng mình, như lá thư trước. 
  
Bình Dương, ngày... 
Anh! 

Ðừng giận vì em không dám gọi anh bằng ngôn từ thương yêu. 
Anh biết không, ngày hôm qua, sau khi đi thăm anh về, mang nhiều xúc động với nụ cười trên môi. Tại 

sao em không nói được tròn ý những suy nghĩ của mình với anh, để anh ngồi như... gỗ đá, trả lời lấy lệ. Mặc kệ, 
em chỉ biết lòng em đang hướng về anh là đủ. 

Bước xuống xe, vào nhà mà em còn run rẩy. Ðầu óc em bay bỗng ở tận đâu đâu. Em chạy vào phòng, 
nằm lặng thinh thật lâu để trấn tĩnh nhịp đập của trái tim mình. Mãi trưa hôm sau, bụng đói cồn cào, em ra 
ngoài kiếm gì để ăn trưa. Thế mà, em đã để lại bát thức ăn hầu như còn nguyên vẹn trước đôi mắt tròn xoe kinh 
ngạc của KN, con em. 

Ðầu óc em mênh mang. Cuộc hôn nhân không tình yêu với bố KN kéo dài 10 năm, đã làm em quên đi 
những rung động tự nhiên của trái tim mình. Vậy mà, cơ trời dung rủi làm sao, BL. con anh lại thường kể về 
quá khứ của anh. Anh có rất nhiều tính tình, phong cách của người đàn ông mà em hằng mong đợi. Và những 
mối giao cảm vô tình nào đã đem tâm hồn em xích lại gần anh hơn. 

Nói điều này, anh đừng cười em nha! Trước đây, có lần em tự hỏi, tại sao trong cuộc đời không được 
gặp người đàn ông giống như anh. 
  

Tình yêu? Từ lâu, em xem nó giống như món hàng xa xỉ bày trong tủ kính. Chỉ 
cho em nhìn ngắm, mà không thể nào em có được. 

Em đã từng ao ước, khi em buồn có một vòng tay ôm em vào lòng, san sẻ với em 
những lo toan của cuộc sống. Có một bờ vai vững chắc để em tựa đầu gục khóc. Bờ vai 
yêu thương sẽ hứng những giọt nước mắt yếu đuối đàn bà, chứ không phải là chiếc gối 
vô cảm, vô tri, vô thức. 

Những buổi sáng sớm, chạy xe đi làm trong cơn mưa tầm tã, sấm chớp liên hồi. 
Nước mưa hòa lẫn trong nước mắt, xốn xang cho phận mình, phận người! Em nhớ anh! 
Có lẽ giờ này anh cũng đang dãi gió dầm mưa trên bãi tập bùn sình lầy lội. Cũng như 
anh, trách nhiệm làm người, làm cha, làm mẹ trên vai nặng trĩu, cứ bắt mình phải tiến 
bước, vượt qua. 

Giờ đây, với tình yêu đơn phương này có đưa em qua gian khổ, cho em tin những gì tốt đẹp của ngày 
mai không?! 

Ðêm hôm qua đến nay, từng lời nói của anh đã theo em suốt đoạn đường dài từ cổng Trường Bộ Binh 
Thủ Ðức về đến cổng sở làm Bình Dương. Lúc nào em cũng như thấy nụ cười hiền hòa, chân chất của anh. Cả 
cá tính con người như gói ghém trong nụ cười đó. Nụ cười cho em bao niềm tin, sưởi ấm lòng em xuyên suốt và 
trải dài đoạn đường em về sau buổi gặp đầu tiên. Chiều hôm đó, mưa kéo dài dai dẳng. Gió mạnh thổi những 
hạt mưa thành hằng ngàn mũi kim quất mạnh vào da thịt mình.Vậy mà, em không cảm nhận được cái đau và 
lạnh ấy chút nào! 

  
Chiều nay, em đi làm khi cơn mưa vừa chợt đến. Chỉ là cơn mưa nhỏ cuối mùa với những hạt lất phất 

bay, không đủ làm ướt chiếc áo khoát ngoài; nhưng để lại trong lòng em một nỗi nhớ vô vàn "Em nhớ anh"! 
Dù rằng, chúng ta chưa một lần hò hẹn, chưa trao nhau nụ hôn đầu tiên, cũng chưa cho những cảm xúc 

yêu đương nồng nàn. Vậy mà, nỗi nhớ vẫn len lén đến, vì giữa hai tâm hồn chúng ta đã liên kết nhau bằng sợi 
dây tinh thần bền chặt. Thèm được một lần dạo chơi cùng anh, nơi mà chỉ có thiên nhiên, gió và cây cỏ mới 
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nghe nhịp đập con tim của hai ta. Anh hãy để dành những ngày nghỉ phép cuối giai đoạn I, anh hãy dành cánh 
tay rắn chắc, gương mặt sạm nắng cho em ở ngày gặp lại. Anh nhé! 

  
Và rồi, tuần nào cũng như tuần nào, cánh thư màu trắng, không đề tên người gởi cứ đều đặn đến với tôi. 
Ngày... 
Anh! Ở lứa tuổi chúng ta, tình yêu không xuất phát từ những 

rung động bồng bột nhất thời, mà nó chỉ đến khi hai tâm hồn đồng 
cảm, hướng về nhau. 

Không hiểu sao lúc này, hình ảnh anh choáng nhiều phần, hay 
toàn phần, trong tâm trí em đến thế. Anh nè! Phải cố rèn luyện, tuân 
theo kỷ luật, đừng để bị phạt. Em nghe nói, mấy ông ở 301 dữ lắm. 
Anh cẩn thận đó. Ðừng phân tâm, không tập trung vô học tập, thì em 
khổ lắm! 

  
Anh biết không! Nhớ anh, em lại nhớ về Vũng Tàu. Nhớ những 

sáng tinh mơ, chạy bộ ra biển, ngắm mặt trời lên, hít vào đầy lồng 
ngực vị mằn mặn, rin rít. Ngắm những chú còng gió vội vã, lính quýnh 
chạy vào hang. Và bàn chân trần được dẫm đạp lên trên những viên 
cát se tròn vo, ngộ nghĩnh của các chú dã tràng. Những buổi hoàng 
hôn, chạy xe đạp ra biển ngắm ráng chiều đỏ ối dần dần khuất sau dãy núi Lớn. Và nhìn say sưa sóng biển 
đánh vào bờ Bãi Sau trắng xóa, rồi rút nhanh ra xa. Ước gì nỗi buồn của em cũng rút ra khơi, xa thật xa như 
sóng biển dại dương... 

   
Bình Dương, ngày... 
  
Anh, 

Nghe anh Pha, anh Thúy kể về cuộc sống người... tân binh, mồ hôi lộn nước mắt, lòng em tự dưng chùng 
xuống. Anh nên giữ sức khỏe không phải cho riêng anh, mà cho cả em nữa. 
Anh yên tâm đi. Cơ trời đã đưa anh đến với em, ông sẽ không lấy mất anh sớm 
đâu! Vì chẳng lẽ, cuộc đời em cứ sống thiếu tình yêu mãi sao, Anh? 

"Hãy yêu như chưa yêu lần nào 
Hãy cho em môi hôn ngọt ngào 
Hãy đưa em về nơi cuối trời 
Giấc mơ yêu cùng anh trọn đời".. 
  
Em đã mượn lời nhạc Nguyễn Ánh 9 - người cùng quê Phan Rang với 

anh đó - để nói lên niềm ước mơ của mình. Anh có nghĩ giống em không? Hãy 
đan những ngón tay yêu thương vào tay em, cho em cảm nhận được hơi ấm 
của tình yêu.  
  
Bình Dương, ngày... 
Anh, 

Em nhớ anh! Nỗi nhớ quay quắt, không thể chịu được lại dâng tràn 
trong em. Nhớ lời anh nói, giọng nhẹ nhàng, ân cần dặn dò em từng chút một. 
Từ rất lâu, bạn bè nói chuyện về tâm trạng đang yêu của họ, em thường quay 

đi cười thầm "Gì mà lụy vì tình dữ vậy"!... 
Nhưng giờ đây, trái tim yêu đang thổn thức trong em. Lòng cứ muốn nói với anh rằng: Hãy về đây với 

em, cho em được ôm anh một lần, một lần thôi! Nhân gian thường nói: Tình yêu mãnh liệt nhất là mối tình đầu 
và mối tình cuối. Có lẽ điều này đúng, vì nỗi nhớ nhung đang đốt cháy lòng em. Mỗi ngày trôi qua, nhất là 
những ngày sau khi thăm anh từ Trường Bộ Binh Thủ Ðức về, làm em ... thức đủ trắng đêm. Hình ảnh anh lại 
dày lên trong tâm trí em. Lúc nào em cũng như tâm sự thầm cùng anh. Ôi! Ngày gặp lại, em mong nó đến thật 
nhanh. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, lòng em đã run lên vì hạnh phúc! 
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Xin anh... đừng là bóng râm, chỉ để cho em dừng chân nghỉ tạm giữa trưa hè nắng gắt! 
Xin anh... đừng là bếp lửa sưởi ấm chốc lát lúc đêm mưa lạnh giá! 
Xin anh, hãy là một mái ấm gia đình thật sự để em được làm người vợ hiền bên cạnh người chồng 

mà em rất mực yêu thương, kính phục. 
Anh ơi! Anh đâu có biết, những mâu thuẫn luôn dằn xé trong em. Có những lúc em rất sợ, không dám 

bảo anh... bỏ trốn, đi với em đến một phương trời xa. Nơi đó chỉ có hai chúng ta... 
Em tự bào chữa, Quân Ðội thì có hằng triệu người. Còn em... chỉ có mỗi mình anh thôi.  
Nhưng, ngược lại, em vẫn muốn anh rồi ra là một người lính kiêu hùng, đem lại cho đời, cho người và 

cho em một tình yêu Tổ Quốc và tình yêu Gia Ðình chân chính, đúng nghĩa, đáng 
trân trọng, đáng tự hào! 

Em thích nghe các anh hát vang dội quân trường: 
- Ðường trường xa muôn vó câu bay dập dồn. Ðoàn hùng binh... 
Và, em thích thú rung cảm mãnh liệt: 
- Ngày bao hùng binh tiến lên, bờ cõi vang lừng câu quyết chiến... 
Em nguyện sẽ sống xứng đáng, góp sức làm rạng danh huy hiệu mà anh 

đang mang, Cư An Tư Nguy. Em tự nguyện sát cánh bên anh đem lại chút gì lợi ích 
cho dân tộc, phần nào san sẻ những khó khăn, đau khổ của người lính chiến và của 
đồng bào mình. 

Anh và em sẽ cố gắng, nha anh! 
  
Bính Dương, ngày... 

Anh ơi! Làm sao cho em vơi bớt nỗi nhớ nhung này đây? Sự bận rộn của công việc vẫn không làm phai 
nhạt hình ảnh anh trong tâm trí em. Em nhớ anh vô cùng! Anh có biết không? Tình yêu này làm cuộc sống em 
có ý nghĩa, hạnh phúc hơn. 

Nhưng nỗi nhớ dày vò em từng ngày. Em vui theo giờ phút đến thăm anh. Và hụt hẫng buồn khi phải ra 
về. Dường như em không mấy có thiện cảm với các anh huynh trưởng ‘alpha một gạch’ trực nhật đến báo hết 
giờ, ‘đuổi’ các anh vô trường. 

Từ hai tuần qua, không được lên thăm anh, người em cứ thẩn thờ. Thật buồn! Ôi Tình yêu! Hình như nó 
đã quật ngã em rồi! 

Anh đâu có biết! Khi em cất lên lời hứa "chờ anh", lòng em thật rung động vì em sung sướng biết rằng, 
rồi ra, anh sẽ thương em. Còn mấy tuần nữa là anh học hết Giai đoạn I. Phải không? Em nhớ anh rất nhiều. 
Thương khuôn mặt sạm nắng, đen như... "Mai liên" (Miên lai). Thương bàn tay rắn chắc. Thương nụ cười hiền 
hòa. Thương ánh mắt biểu hiện ý chí cương nghị. 

Lúc này, ca ngày em đi làm từ 5 giờ sáng. Ca đêm, sáng 5 giờ về nhà. Gặp lúc các cô sinh viên ôn thi, 
gây tiếng động nửa khuya, vừa chập chờn ngủ, lại giật mình thức giấc. Phần nhớ anh, phần thiếu ngủ nên trông 
em phờ phạc hẳn. Khi anh về phép, hãy đưa em đến một nơi nào đó thật bình yên, để em duỗi cả thân thể, 
khoan khoái, ngủ một giấc ngon lành. Hứa với em nhá, anh thương yêu! 

   
Ngày 25 
Anh, 

Một tuần mới bắt đầu... Ði thăm anh về, được nghe anh nói. Ðó là ngày có những nốt nhạc reo lên tưng 
bừng trong em và đi theo em vào giấc ngủ trước khi chìm vào cơn mơ. Em như thấy anh bên em. Ru em vào 
mộng. 

  
 Em rất vui vì mình còn khỏe, trí óc mình còn minh mẫn để có thể làm thêm được nhiều việc. Ðôi lúc, 

cũng thấy mình cứ bị cuộc sống cơm áo gạo tiền lôi đi vùn vụt! Em thèm một bãi cỏ xanh phủ đầy bóng mát, với 
làn gió nhè nhẹ, cho em nằm thư giãn. Tất cả lo âu, phiền muộn bỏ lại sau lưng. Khung trời bình yên đó bao 
giờ đến với em? Một năm. 2 năm hay 10 năm? Em cũng chẳng biết nữa! 

Nếu 1 năm mà chúng ta mới gặp nhau, có lẽ em sẽ trở thành hòn vọng phu hóa đá mất thôi! Một bài hát 
nào đó, ca rằng: "Cho em một ngày, một ngày thôi..." 

Tình yêu mầu nhiệm như thế đó! Chỉ cần một ngày cho nhau là đủ, đủ tăng thêm sức mạnh, sống tiếp 
cuộc đời gian lao còn lại. Và tình yêu chúng ta vượt ra ngoài những ngôn từ yêu thương. Môi chúng ta không 
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cần thốt lên những lời tình ái, nhưng hai tâm hồn chúng ta đã gởi trọn cho nhau, 
hòa lẫn vào nhau rồi! Anh có cảm nhận được điều đó không? Anh thương yêu! 
   

Những cánh thư chan chứa tình yêu cứ đến hằng tuần. 
Biết không thể kéo dài được nữa, sẽ đưa nhau vào đường cùng, không lối 

thoát, tôi viện đủ lý do không ra gặp mặt nàng. Giai đoạn I chấm dứt. Tôi được 
chọn học ngành, chuyển qua Trường Hành Chánh Tài Chánh, ngay Ngả Năm 
Chuồng Chó, Sàigòn. Nhưng, tôi nài nỉ anh Pha và Thúy nói giúp rằng: tôi học 
giai đọan 2 về Binh chủng Biệt Ðộng Quân tại Dục Mỹ, Nha Trang. Xa xôi! Hẻo 
lánh! Chưa có địa chỉ rõ ràng. Nàng khoan gửi thư. Xin đợi. 

Thời gian khập khểnh trôi trong niềm khắc khoải cố quên một hình bóng, 
lại thường nhớ, thường mong chờ, ngóng đợi. Tôi cố gắng dằn lòng, xếp lại những 
trang thư... diễm tình! 

Không thấy động tịnh gì. Có lẽ, nàng không biết địa chỉ mới. Ðã thoát nạn! 
 
Cuối năm 1966, nghỉ phép Tết, từ Phú Yên tôi về thẳng Hòa Hưng thăm Bà Già Nuôi. Yên trí! Bình 

tâm! Chắc chắn là nàng đã yên vui sống hạnh phúc bên chồng con, như tôi đã khuyên nhũ nhiều lần. Ít nhất, bây 
giờ, nàng cũng có thêm hai đứa con trai kháu khỉnh nữa rồi!. Tôi chuẩn bị sẵn mấy bao lì xì để cho các con cô. 

  
Xuống taxi. Thay vì bấm chuông, tôi luồn tay vào mở cốt cửa cổng. Bày chó sủa vang. Không biết 

chúng hoan nghinh, chào mừng hay giành nhau buông lời trách móc đây. 
Cô Mười, người em gái Út nhất nhà, chạy vội ra. Nhìn thấy, cô vừa la chó bảo im, vừa nắm níu tay tôi, 

vừa nói vọng vào nhà: 
- Anh Huệ về Má ơi! 
Cả nhà dừng tay công việc may gia công, chạy ra đón tôi. Qua một phút nhốn nháo, tất cả đều im bặt. 

Không ai nói lời nào. Có vẻ gì lạ lẫm. Tôi chào từng người. Ði từ nhà trước ra sau bếp, vừa hỏi thăm, vừa cố ý 
mong tìm gặp nàng. Cô Mười nhìn chị Năm, chị Sáu, chị Bảy... như hỏi ý. Mắt cô rươm rướm muốn khóc. 

Cứ ngỡ, cô vòi vĩnh đòi quà nên nũng nịu, tôi vỗ về: 
- Phần quà của Út đây! Chút nữa anh quên mất! 
Mười không nói, kéo tay tôi đến bàn thờ giữa nhà, chỉ vào bên trong. 
  
Nghĩ rằng là cô bảo tôi thắp nhang cho Ông bà như một thủ tục của gia đình, tưởng nhớ công ơn tiên tổ. 

Vô cùng ngạc nhiên đến độ sững sờ! Khuất sau lư hương đầy chưn nhang, tấm ảnh của một nữ quân nhân ngành 
Quân Y đang nhìn tôi trìu mến! Thoáng một phút ngỡ ngàng, tôi nhắm mắt. Rồi quay lại nhìn. Ánh mắt vẫn 
không rời tôi. Hốt nhiên, tôi bật kêu ‘Trời’! Choáng váng! 

  
Ðôi mắt buồn vời vợi không rời tôi như trách móc, như than oán, và dường như... 

mừng rỡ được gặp mặt tôi. Lòng quặn thắt! Nước mắt lăn dài. Lần đầu tiên tôi khóc! 
Không đúng! Phải nói là lần thứ ba. Lần đầu gặp lại me sau hai mươi năm thất lạc. Lần 
thứ hai, ngày me nhắm mắt từ giã cõi đời. Và bây giờ! Hoàn cảnh khác nhau. Tình huống 
khác nhau. Ðối tượng khác nhau. Nhưng ánh mắt dường như không mấy khác! Ánh mắt 
của người đàn bà. Của người mẹ. Của người yêu. Tôi cúi mặt. Bao nhiêu hình ảnh, ngôn 
ngữ, cử chỉ, cánh thư, tâm tư tình cảm nàng đã dành cho tôi dồn dập dày xéo, bóp nát trí 
óc, tim gan tôi. Cuồng quay! Ðau đớn! 

  
Thì ra, bị từ chối khéo, nàng đã âm thầm đăng ký vào Nữ Quân Nhân. Ra Trường, nàng không chịu ở 

Sàigòn, nhất quyết tình nguyện đi phục vụ chiến trường Bình Giả đang hồi sôi sục. Nàng đã bị thương trong 
trận mưa pháo. Nhưng rồi, mặt trận Bình Giả đã qua, không ai tìm thấy xác nàng. Gia đình coi như nàng đã hy 
sinh. 

Xem thư nàng để lại, cả nhà phát giác ra rằng, nàng đã yêu tôi thiết tha. Không liên lạc được với tôi, 
những cánh thư đi không người nhận được trả lại; nàng thầm hiểu rằng tôi đã tránh né, chối từ tình cảm của 
nàng. 

Ðôi mắt nàng như thầm nhắc nhở tôi lời nàng đã từng nồng nàn tâm sự: 
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- Anh à! Tình yêu và lý tưởng, đối với em tuy hai mà một. Không tương đố. Không tương tranh. Mà hỗ 

tương, bổ túc cho nhau. Hai nửa của con tim. Em yêu anh! Em thấy cuộc đời đầy hoa gấm! Mở cửa con tim. Mở 
cửa trí tuệ! Mở cửa thiên đường! Làm việc, phụng sự, hy sinh, thua thiệt, mất mát... đều gần như không đáng 
lưu tâm, không biết mệt mỏi. 

Cầm tay tôi, lời e ấp mà trở nên đanh thép khô khan như một ‘thông điệp’, lạnh lùng như một ‘tối hậu 
thư’: 

- Nếu phải mất anh, không được chung sống bên anh vì bất cứ vì lý do gì, nói cách khác, nếu không tròn 
ước nguyện, em sẽ tìm cho mình một tình yêu cao thượng hơn. Tình yêu người lính chiến. Tình yêu dân tộc. Tình 
yêu quê hương. Như anh đã hiểu, tổ quốc đang hồi dầu sôi lửa bỏng, cần sự hy sinh, bất luận nam hay nữ. Em 
không ra ngoài thông lệ, quy luật đó. Phải không anh? 

  
Tay tôi bị lắt mạnh, Bé Khôi Nguyên, con nàng, trao một tập thư dày cộm với chiếc khăn thêu hai chữ 

Hoa Huệ (tên nàng và tôi) trong hình hai trái tim khép hờ lên nhau. 
Xót xa, cảm khái, thán phục theo dòng nước mắt khô khốc, quến đặc như tro tàn ba cây hương ngập 

ngừng nhỏ đổ xuống lư, rớt tràn ra bàn thờ, ngún cháy cả tim tôi. 
Bịn rịn từ giã, tôi thẩn thờ bước ra sân. 
Mấy con chó ngúc ngoắt đuôi chạy theo bên tôi, bỗng sủa vang về hướng cửa ngõ. 
Một người con gái đẩy cửa cổng bước vào! 

  
Bửu Truyền 
  
  
  
  

1. Nếu bạn muốn thật giàu có... phải giỏi phép tính NHÂN 
(nhân bản, nhân cách, nhân từ).

2. Nếu bạn muốn có nhiều bạn bè, nhiều người mến, nhiều 
người tin tưởng thì phải giỏi phép tính CHIA (chia sẻ). ĐỪNG 

BIẾT MÀ GIỮ CHO RIÊNG MÌNH.

3. Nếu bạn muốn làm được những gì mình muốn, hãy dùng 
phép tính CỘNG (hợp tác).

4. Nếu bạn muốn làm cái mới để thay đổi, phải bỏ đi những 
thói quen, cách làm cũ, hãy dùng phép tính TRỪ (buông bỏ).

Thành thạo cả 4 điều trên bạn sẽ trở thành 1 người xuất sắc.

Và Hãy nhớ:
- Nhân (x) chia ( : ) trước

- Cộng (+) trừ ( - ) sau

BỐN 
PHÉP 
TÍNH 
CỦA 
CUỘC 
ĐỜI
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- Anh à! Tình yêu và lý tưởng, đối với em tuy hai mà một. Không tương đố. Không tương tranh. Mà hỗ 

tương, bổ túc cho nhau. Hai nửa của con tim. Em yêu anh! Em thấy cuộc đời đầy hoa gấm! Mở cửa con tim. Mở 
cửa trí tuệ! Mở cửa thiên đường! Làm việc, phụng sự, hy sinh, thua thiệt, mất mát... đều gần như không đáng 
lưu tâm, không biết mệt mỏi. 

Cầm tay tôi, lời e ấp mà trở nên đanh thép khô khan như một ‘thông điệp’, lạnh lùng như một ‘tối hậu 
thư’: 

- Nếu phải mất anh, không được chung sống bên anh vì bất cứ vì lý do gì, nói cách khác, nếu không tròn 
ước nguyện, em sẽ tìm cho mình một tình yêu cao thượng hơn. Tình yêu người lính chiến. Tình yêu dân tộc. Tình 
yêu quê hương. Như anh đã hiểu, tổ quốc đang hồi dầu sôi lửa bỏng, cần sự hy sinh, bất luận nam hay nữ. Em 
không ra ngoài thông lệ, quy luật đó. Phải không anh? 

  
Tay tôi bị lắt mạnh, Bé Khôi Nguyên, con nàng, trao một tập thư dày cộm với chiếc khăn thêu hai chữ 

Hoa Huệ (tên nàng và tôi) trong hình hai trái tim khép hờ lên nhau. 
Xót xa, cảm khái, thán phục theo dòng nước mắt khô khốc, quến đặc như tro tàn ba cây hương ngập 

ngừng nhỏ đổ xuống lư, rớt tràn ra bàn thờ, ngún cháy cả tim tôi. 
Bịn rịn từ giã, tôi thẩn thờ bước ra sân. 
Mấy con chó ngúc ngoắt đuôi chạy theo bên tôi, bỗng sủa vang về hướng cửa ngõ. 
Một người con gái đẩy cửa cổng bước vào! 

  
Bửu Truyền 
  
  
  
  Bất Khuất 

hành khúc
"Cà rùng... cà rùng... tùng tùng...!
Cà rùng... cà rùng... tùng tùng...!"

Từ giã áo thư sinh vô Quang Trung 
vào Trường Bộ Binh Thủ Đức
Chín tháng quân trường đem sức thi gan
"Thao trường đổ mồ hôi - Chiến trường bớt đổ máu"
Lễ Ra trường với châm ngôn "Bất Khuất"
"Danh dự - Tổ quốc - Trách nhiệm" trong tim ta!

Chào Vũ Đình Trường, lóng lánh cánh Alpha
Đứng lên các tân sĩ quan! Sáng ngời lon Chuẩn Úy
Đoàn ta khoác áo đủ màu Quân Binh Chủng
Bước chân ta qua bốn vùng Chiến Thuật hiểm nghèo!

Thân ta qua trận địa pháo, đồi núi gieo neo
Bên đồng đội hy sinh nêu cao Chánh nghĩa
Dẹp tan giặc giúp đồng bào thoát cơn binh lửa
Đem thanh bình no ấm đến muôn dân.

Bất cứ nơi đâu giữa đạn pháo hay đối phương
Trai Thủ Đức luôn nêu gương Bất Khuất
Một thời Bất Khuất - Một Đời Bất Khuất!
Dương cao ngọn cờ Trường Bộ Binh
Thủ Đức "Cư an tư nguy"!

Cà rùng... cà rùng... tùng tùng...
Cà rùng... cà rùng... tùng tùng...
Một thời Bất Khuất - Một đời Bất Khuất!

Bửu Truyền
(Riêng tặng Khóa 
8B+C 72 Thủ Đức)
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Hãy khóc lên! Hỡi quê hương yêu dấu!
Đã bao người đi quên mất cội nguồn
Náo bác sĩ, kỹ sư, sĩ quan, chinh khách
Cao ốc, đô la xé rách tâm hồn

Em tưởng anh bôn ba với hoài bão
Vì tiền đồ của dân tộc ông cha
Đem tài trai quyết giành lại sơn hà
Thế mới đáng bậc trượng phu quân tử!

Em cứ ngỡ anh ngày đêm thao lược
Cổ vũ anh hùng gọi khắp năm châu
Bàn bạc quân cơ trên Lương Sơn Bạc
Phấn khởi hẹn ngày trừng trị quỷ vương

Em nghĩ anh không là phường giá áo
Bởi mài gươm toan tính chuyện phi thường
Dám vượt trùng vương khinh bao thử thách
Thì sá gì phải chết cho quê hương

Nhưng than ôi! Bao năm nơi đất khách
Bên chân trời anh cứ mãi truy hoan
Lời thề xưa đưa anh vào mê lụy
Quên hết rồi chín mươi triệu đau thương!

Hãy khóc mãi! Hỡi quê hương yêu dấu!
Chúc cho người may mắn đã sang sông
Em cúi xuống hôn con vừa nức nở…
Khi người chồng đã quất ngựa truy phong!

  

Danh Ngôn
Khi chủ nghĩa sai lạc mang tên Mác-xít hoành hành 
trên cả nước, bao nhiêu giá trị văn hóa đạo đức ngàn 
đời bị coi khinh, xóa bỏ 

Linh mục Phan Văn Lợi

Thiên đường Mác-Lênin hiện nay đã quá lỗi thời 
và đảng Cộng sản Việt Nam chỉ dùng để nhồi sọ, ru 
ngủ thanh niên mà thôi…  

Kỹ sư Đỗ Nam Hải
 
Chủ nghĩa Cộng sản thực sự đang chết dần vì những 
toan tính lợi ích riêng tư của từng đảng viên khi 
phấn đấu vào đảng… 

Luật sư Lê Quốc Quân
Chế độ Cộng sản đã hoàn toàn thất bại trên toàn 
cầu về một ước mơ công bằng, hòa bình, văn minh 
thịnh vượng. Mọi người có chút lương tri đều không 
muốn chế độ này tồn tại thêm giây phút nào 

Linh Mục Nguyễn Văn Lý
Tôi đã sống với cộng sản từ trong bụng mẹ, nếu 
cộng sản thay đổi thì họ đã không còn là cộng sản 
nữa. Nhà cầm quyền phạm tự do tôn giáo một cách 
có hệ thống  

Linh Mục Nguyễn Văn Khải
  
Trước nguy cơ đất nước sắp rơi vào tay Trung Cộng, 
dưới sự toa rập bán nước của nhà cầm quyền cộng 
sản, không ai trong chúng ta có thể thờ ơ. Mất nước 
là mất dân tộc, mất văn hóa và mất cả giáo hội, vì 
giáo hội cũng sẽ rơi vào tình cảnh tương tự như ở 
Trung Cộng hiện nay 

Linh Mục Nguyễn Văn Khải

SA CHI LỆ
dòng thơ 
lưu dung

XÓT XA
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Thêm 
Một 
Đám 
Tang

Nguyễn Ngọc 

Duy Hân

Theo đúng luật sinh tử, hằng 
ngày luôn xảy ra rất nhiều 

đám tang, kể cũng chẳng là điều 
gì lạ lùng. Nhưng cách đây 9 năm, 
vào dịp cuối tháng 4, 2012, đã có 
bài viết của J.B Nguyễn Hữu Vinh 
nói về một đám tang khác mọi đám 
tang. Đó là đám tang của bà Tần, mẹ 
của Paulus Lê Sơn. 

Xin nhắc lại Sơn là một trong 14 
thanh niên Công giáo và Tin lành 
đã bị nhà nước Cộng Sản kết án 
tổng cộng 80 năm tù vào năm 2012. 
Paulus Lê Sơn là người con duy nhất 
của bà Tần, khi mẹ mất thì Sơn đang 
phải nằm xà-lim vì yêu nước và có 

tinh thần muốn phát triển Việt Nam 
của giới trẻ. Dù đã hết cách xin, Sơn 
vẫn không được về nhà chịu tang 
mẹ rồi lại trở vào tù tiếp. Đám tang 
bà Tần diễn ra trong cô đơn, trù dập, 
ít người dám tới dự vì sợ bị liên lụy. 

Theo đúng tinh thần văn hóa Việt, 
nghĩa tử là nghĩa tận, tới nhìn mặt 
người quá cố lần cuối là việc cần 
làm, mà đứa con trai duy nhất - gọi 
là trưởng nam thì không thể có mặt. 
Đau lòng thay cho đứa con và tủi 
thân thay cho người mẹ. Chưa kể 
khi còn sống, bà mẹ đó đã phải lo 
lắng, đau khổ và khó khăn như thế 
nào để có thể tự lo sinh sống, không 
được con chăm sóc, mà ngược lại 
còn phải làm việc vất vả kiếm tiền 
để tiếp tế “thăm nuôi” con đang ở 
trong tù. 

 Mới đây, vào khoảng giữa tháng 
11, năm 2021, một đám tang khác 
mọi đám tang cũng đã xảy ra. Đó 
là ngày bà Lê Ngọc Nghĩa, thân 
mẫu của nhà tranh đấu Nguyễn Bắc 
Truyển đã qua đời tại Saigon. 

Vì nghĩa lớn mà anh Nguyễn Bắc 
Truyển đã không được nhìn thấy 
mẹ lần cuối. Vì nghĩa lớn mà hai 
vợ chồng Truyển - Phượng đã phải 
xa cách tính tới nay là 4 năm, và 
Nguyễn Bắc Truyển sẽ còn phải ở 
trong tù với bản án 11 năm giam giữ 
và 3 năm quản chế.

Vâng, ở Việt Nam Xã Hội Chủ 
Nghĩa thì thế đấy, rất nhiều chuyện 
khác thường không giống ai đã xảy 
ra. Biết bao cha mẹ, anh em, gia 
đình đã phải khổ vì chế độ độc tài 
gian ác này. Chắc khó mà quên được 
chuyện cướp đất ở Thái Hà, vườn 
rau Lộc Hưng… Rồi sau đó là hiện 
tượng Đồng Tâm, biết bao người bị 
giết, bị tù vì không chịu bị bọn cầm 
quyền chiếm đất, hà hiếp cách vô 
lý. Thời gian gần đây nhiều tù nhân 
lương tâm khác cũng đã bị bắt, như 
nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, 
anh em Huỳnh Minh Tâm, Huỳnh 
Tố Nga, cô Thu Thủy… Trần 
Huỳnh Duy Thức vẫn đang héo mòn 
sức khoẻ trong trại giam. Một công 
dân Canada là ông Châu Văn Khảm 
bị xử bản án vô lý vẫn còn trong 
tay bọn Cộng Sản. Biết bao tù nhân 
lương tâm đã chết, đã rũ tù, biết bao 
đau khổ xảy ra trên quê hương. Con 
dân Việt phải làm nô lệ mới theo 
kiểu “xuất khẩu lao động”, biết bao 
ôsin, cô dâu cho các nước ngoài bị 
đối xử tàn tệ, trong khi nhóm lãnh 
đạo ăn thịt bò dát vàng ở nhà hàng 
của “Thánh rắc muối” nổi tiếng thế 
giới, uống rượu “cực quý” với giá 
không tưởng. Họ ăn xương uống 
máu người dân thường xuyên, thì sá 
kể gì miếng thịt bò có vàng bao bọc. 

 Trở lại với đám tang của mẹ 
Nguyễn Bắc Truyển, cô Phượng vợ 
của anh đã chia sẻ:

“Tin từ trại giam An Điềm - tỉnh 
Quảng Nam

Chiều nay anh Truyển gọi điện 
thoại về thì nghe tin má mất, giọng 
nói anh lần này buồn não nùng. Tôi 
cảm nhận và hiểu tâm trạng của 
người con nghe tin má mất mà đang 
chịu cảnh tù đày, không về chịu tang 
má, không được nhìn má lần cuối 
thì còn nỗi xót xa đớn đau nào bằng.

Tôi động viên tinh thần và an ủi 
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anh giữ sức khoẻ, nén nỗi đau buồn, 
hãy cầu nguyện cho Má vãng sanh 
cõi Phật. Anh hứa sẽ cố gắng. 

Thời gian chỉ vài phút ngắn ngủi 
còn nhiều điều chưa nói hết thì đã 
hết giờ được nói chuyện từ góc xà-
lim”.

Cũng xin mở ngoặc cô Phượng là 
người hết sức hiền lành, yêu chồng, 
yêu nước. Phượng ăn chay trường, 
dù yếu ớt gầy còm nhưng tinh thần 
luôn vững mạnh để hỗ trợ chồng. 
Và cũng rất lạ kỳ, hình như hương 
hồn của mẹ của anh Truyển rất 
linh thiêng, nên lâu rồi anh Truyển 
không được liên lạc với gia đình, thì 
đám cai tù lại bất ngờ cho anh gọi về 
nhà đúng vào ngày mẹ mất. 

Một người cũng từng là tù nhân 
lương tâm, cô Ngọc Anh đã chia sẻ:

“Nhận được tin dữ Cụ bà Lê Ngọc 
Nghĩa đã lìa trần mà con trai cụ là 
người yêu nước Nguyễn Bắc Truyển 
vẫn đang bị đày đọa lần hai trong 
lao ngục cộng sản khiến lòng Ngọc 
Anh tôi lại bùng lên mối căm hờn. 
Nhưng kính thưa Cụ bà, Cụ bà đã 
sanh ra một người con rất cao quý. 
Luật gia Nguyễn Bắc Truyển đã 
dám dấn thân hy sinh cho một điều 

cao cả trọng đại 
mà phần đông dân 
Việt không dám 
làm. Đó là chống 
bất công áp bức. 

Nếu Nguyễn 
Bắc Truyển thành 
công trong cuộc 
tranh đấu cho 
Quyền Con Người 
của toàn dân thì 
người dân Việt nợ 
Cụ một ơn lớn.

Ngọc Anh tôi 
cũng đã từng bị 
tà quyền ghép tội 
rồi đày đọa trong 

ngục tù nên tôi rất hiểu nỗi thương 
nhớ tới quay quắt của người trong 
lao ngục khi nghĩ về gia đình cha 
mẹ anh chị em”.

Cám ơn cô Phượng và cô Ngọc 
Anh đã thổ lộ tâm tình. Chúng tôi 
cũng rất đồng cảm với nhiều anh em 
đã và đang hoạt động chống Cộng 
tại hải ngoại, đã không dám về Việt 
Nam chịu tang cha mẹ, gia đình vì 
sợ nhà nước cộng sản sẽ khó dễ, 
giam giữ. Những “đám tang khác 
mọi đám tang” như thế sẽ vẫn còn 
xảy ra nếu tà quyền vẫn còn thao 
túng trên quê hương.

Nói thêm về Nguyễn Bắc Truyển, 
người tù nhân lương tâm này đã 
được trao giải Stefanus vào năm 
ngoái. Tổ chức Stefanus Alliance 
International của Na Uy hôm 20 
tháng 10, 2020 đã làm buổi lễ trao 
giải thưởng khiếm diện cho ông 
Truyển.  Đây là giải trao cho người 
dám thể hiện lòng dũng cảm, dám 
tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo 
và “Human Rights” của con người. 
Trước đây vinh dự này đã trao cho 
các nhân vật tại Iraq, Bắc Hàn, Thổ 
Nhĩ Kỳ... Ông Nguyễn Bắc Truyển 
là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, 

một thành viên của Hội Ái Hữu Tù 
Nhân Lương Tâm và Hội Anh Em 
Dân Chủ. Năm 2017, ông Truyển 
cùng một số nhà hoạt động khác 
bị bắt và bị đưa ra xét xử. Sau đó, 
ông bị tuyên án 11 năm tù và 3 năm 
quản chế với cáo buộc “hoạt động 
nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. 
Cô Bùi Thị Kim Phượng, vợ của 
Nguyễn Bắc Truyển từ Sài Gòn 
cho biết cô rất xúc động và tự hào 
về chồng mình. Cho dù bản thân 
Phượng và các chị đã phải chịu sự 
trả thù hết sức bất nhân của nhà cầm 
quyền Việt Nam. Trong khi đó báo 
chí Cộng Sản cùng nhau toa rập chửi 
rủa, gọi giải thưởng này là việc Liên 
minh quốc tế Stefanus “tấu hài” về 
Nguyễn Bắc Truyển.

Chúng tôi sinh hoạt trong Phong 
Trào Yểm Trợ Dân Chủ Quốc Nội 
Toronto, rất gần gũi thân thiết với 
vợ chồng Nguyễn Bắc Truyển, rất 
cảm phục tinh thần dấn thân và hy 
sinh của họ.

Hôm nay không thể tham dự ngày 
tang lễ của mẹ anh Truyển, chúng 
tôi xin gởi vòng hoa và thắp nén 
hương lòng, cầu nguyện cho hương 
hồn thân mẫu anh được an nghỉ ở 
cõi Phật. Cầu cho những anh hùng 
anh thư thời đại và thân quyến của 
họ luôn được chân cứng đá mềm, 
vững lòng chiến đấu, cầu cho quê 
hương Việt Nam. Xin được kết thúc 
nỗi niềm bằng bài thơ sau đây:

 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
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hát 
khúc 
khải 
hoàn

  Công an, bộ đội làm gì
Làm công cụ đảng hay vì nhân dân?

Phải chăng chỉ những thằng đần
Gian tham, đểu cáng mới mần công an                                                                                                                                               

Nói ra ai cũng phàn nàn.                                                                                                                                             
  Bạn dân chẳng thấy, thấy toàn lưu manh

                                                                                                                                                    
Việt Nam xã hội ngập tràn                                                                                                                                             

Oan khiên, uất hận, vô vàn bất công
Thế mà Đảng cứ như không

Mặc cho dân đói, ra công mà gào
Đau buồn chẳng biết làm sao

Tự Do, Hanh Phúc ai nào cho không
Thế nên dân phải một lòng

Cùng nhau đứng dậy nhập dòng đấu tranh
    

Ở đời nghĩ thật đắng cay                                                                                                                                              
 Thằng gian thì ít, người ngay thì nhiều                                                                                                                                            

       Mà sao lại chẳng dám liều                                                                                                                                             
       Đứng lên lấy lại những điều mất đi                                                                                                                                               

        Can trường, khí phách còn chi                                                                                                                                              
    Phải chăng mất hết là vì áo cơm?                                                                                                                                             
          Buồn cho Sử Việt tiếng thơm                                                                                                                                             

            Ngàn năm đô hộ 
chẳng gờm đấu tranh                                                                                                                                            

     Thế mà nay phải chịu đành                                                                                                                                             
     Để cho Cộng phỉ lộng hành bất nhân                                                                                                                                             

   Anh hùng, 
hào kiệt, minh quân                                                                                                                                             

    Ai người yêu nước hợp quần tiến lên                                                                                                                                              
Diệt cho sạch lũ kên kên                                                                                                                                              
     Buôn dân, bán nước, 

bạo quyền ác gian                                                                                                                                             
Việt Nam cộng đảng tiêu tan                                                                                                                                              

                     Toàn dân hát khúc khải hoàn âu ca.

Lê Thái

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....

Nguyễn Ngọc 
Duy Hân
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Đảng ta 

    Đánh Tây, đuổi Mỹ, dẹp Tầu

    Đảng ta chỉ phải phục hầu Đô la

    Thằng nào mở miệng kêu ca

    Đảng ta nhốt hết cho mà biết thân

    Đảng là cha mẹ nhân dân

    Bảo sao nghe vậy chẳng cần hỏi han

    Cũng đừng lỡ dại thở than

    Đảng nghe biết được là tàn tấm thân

    Tiên sư một lũ vô thần

    Ngày bây xuống mộ cũng gần tới nơi

Lê Thái

Danh Ngôn 
Cộng sản chủ trương tiêu diệt tôn giáo, 
vì họ là những người vô thần duy vật.  
Hàng triệu người Việt Nam bỏ nước ra 
đi là vì sợ một chế độ chính trị hà khắc 
chứ không phải vì sợ đói khổ. Có những 
người ăn đến mấy đời không hết của mà 
vẫn bỏ nước ra đi - Hòa thượng Thích 
Quảng Độ 
 
Nếu như có phản kháng lớn của dân 
chúng, nhà nước Cộng sản sẽ không 
ngần ngại đàn áp bắn giết thẳng tay. 
Cũng giống như Trung Cộng, những 
người cộng sản ác độc như hổ báo - Hòa 
thượng Thích Quảng Độ

Trong khi Ngô Đình Diệm để chúng tôi 
tự do trong chùa không can thiệp, chỉ 
quan tâm việc chúng tôi làm ngoài xã 
hội, thì cộng sản thâm nhập đánh phá 
sâu vào tận trong nội bộ Phật giáo - Hòa 
thượng Thích Quảng Độ

Gánh buồn
Vườn ai
hoa khế rụng rơilung linh cánh mỏngthoảng mùi hương quêHình như

ta bỗng muốn vềleo lên cây khế
khóc lời thề xưaHình như
lòng đổ cơn mưasợi buồn tím ngắttâm tư úa màu

Trên vai
một gánh thơ sầugánh kia đựng lệbên nào buồn hơn?

Nỗi buồn 47 năm mất nước vào tay Cộng Sản
Trịnh Tây Ninh



 107 Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4

Gánh buồn
Vườn ai
hoa khế rụng rơilung linh cánh mỏngthoảng mùi hương quêHình như

ta bỗng muốn vềleo lên cây khế
khóc lời thề xưaHình như
lòng đổ cơn mưasợi buồn tím ngắttâm tư úa màu

Trên vai
một gánh thơ sầugánh kia đựng lệbên nào buồn hơn?

Nỗi buồn 47 năm mất nước vào tay Cộng Sản
Trịnh Tây Ninh

*Viết cho em… truy niệm…

         EM HÃY 
YÊN NGHỈ…
Đêm lửng gió ngỡ chừng không ngủ được
Một vì sao rơi xuống mái nhà ta
Giật mình chim rớt bên bờ trúc
Em trở về hình dạng quá tả tơi

Với chí trai hào khí bốc mờ trời
Mà nghiệt ngã nhẫn tâm cười ngạo nghễ
Em hiên ngang đứng lên nhìn Thượng Đế
Không cầu xin chút ân huệ làm người

Mẹ cha thành cây khô
Soi từng đêm bạc trắng
Mắt mù lòa biển mặn
Trái đất nổ tan tành

Em cúi xuống trầm tư
Máu trào ra đen đặc
Bỗng biến thành kẻ thù
Anh gầm hơn thú dữ

Rừng biên giới xúc động
Tu hú thay lời em
Gọi Hời về chứng kiến
Những nấm mồ không tên

Em không còn thắc mắc
Định mệnh nào đã thắc
Sợi dây thừng cho em
Lên thiên đàng của giặc

Có bia nào không rách
Tuổi xanh nào không phai
Trên nỗi buồn gai gốc
Thiên thu còn những ai

Đêm nay…
Anh cỡi cuồng phong
Bay vào huyền không
Tìm em chín cõi

Vỗ tay!...
Sấm động!...
Lịch sử kêu gào
Trên đỉnh cao sinh tử

Em hát nghêu ngao
Bên bờ mê lụy
Thương đời man trá

Em không còn lo sợ
Bẫy thiên la địa võng
Em không còn chóng mặt
Lũ người ngợm dã man

Em đi thật thênh thang
Nụ cười thơm trăng vàng
Quên đời là chấm hỏi
Hay là một chấm than!...

     Dũng ơi!  Lời xé ruột anh viết trong nước mắt
    Thay nén hương, truy niệm, cầu nguyện hương
    linh em mãi thảnh thơi nơi cõi vĩnh hằng…

SA CHI LỆ 
mùa hoa súng rụng 2022
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Việt Nam Cộng Hòa 
chôn mà chưa chết
Việt Nam Cộng Sản 
chết mà chưa chôn
1.
Mấy mươi năm đã qua
nhớ giấc mơ sâu kín hồi vượt biển
hy vọng có ngày trở về
nhìn thấy một Sài gòn hoa lệ
nhìn thấy một Việt Nam không còn Cộng Sản - 
một Việt Nam tự do no ấm 
một Việt Nam dân chủ nhân văn
một Việt Nam hòa nhập cùng thế giới văn minh, nhân bản
Nhưng hôm nay nhìn lại
thấy lòng tan tác ngậm ngùi
vì nỗi đau còn đó
từng ngày gậm nhấm phôi pha
quá khứ đầy thống hận như bóng ma đè nặng trong lòng
ước mơ ngày ra đi mỗi lúc thêm nhòa nhạt xa xăm
chân mỏi mắt mờ
hy vọng được nhìn thấy
một Sài gòn như mong tưởng
đã trở thành giấc mơ không tưởng mong
một Việt Nam như ước nguyện
đã trở thành lời kinh không nguyện ước.

2.
Mấy mươi năm đã qua
Ngần ấy thời gian kể từ ngày Quốc Hận
Cộng Sản đã trăm phương ngàn cách
với bản chất tàn ác vô nhân
với thủ đoạn man trá quỉ quyệt
Đã không ngừng đào mồ chôn
chế độ Việt Nam Cộng Hòa
Đã không ngừng tuyên án tử 
lá cờ vàng ba sọc đỏ
Đã không ngừng xóa bỏ di sản văn minh
của miền Nam nhân bản tự do.
Lũ vô thần nhìn đâu cũng thấy kẻ thù
Chính quyền miền Nam là Ngụy Quyền
Quân đội miền Nam là Ngụy Quân
Thành phố Sài gòn là cái ổ đồi trụy
Người dân miền Nam là thế lực thù địch
nên văn hóa khai phóng của Nguỵ Quyền phải đốt thành tro bụi
nên khí phách kiêu dũng của Ngụy Quân phải triệt tiêu bằng 
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chiêu bài 'học tập cải tạo',
 lừa bịp và đọa đày.
nên đài cát của Sài gòn phải xóa đi bằng cái tên nhơm nhớp của lãnh tụ
nên tử tế tiểu tư sản của người dân miền Nam phải đào tận gốc với:
- cướp nhà bằng chính sách kinh tế mới
- cướp tiền bằng chiến dịch đổi tiền
- đẩy họ đến bần cùng, phá sản bằng chủ trương đánh tư sản, công thương nghiệp ...

Cái mặt nạ mị dân từ hơn chín mươi năm qua - 
Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

đã bị thời đại Internet làm rơi xuống thảm hại
Để lộ bộ mặt trơ trẻn nham nhúa của lũ quỉ đỏ man trá, vô nhân
Lũ thú người không từ tội ác nào hòng duy trì quyền lực tuyệt đối trên quê hương đầy tang tóc điêu linh,
kể cả chuyện bán nước và diệt chủng.

3. 

Nhưng thiên bất dung gian
Chính nghĩa thắng gian tà
Trí nhân thay cường bạo.
Mấy mươi năm đã qua
đủ chứng minh cho chân lý bất di bất dịch
Đạo Trời là lòng người
Sẽ không có chế độ vĩnh cửu
mà chỉ có lòng dân trường tồn.
Nên hôm nay
Ngụy Quyền vẫn sừng sửng là biểu tượng không dời đổi của chế độ dân chủ văn minh
Ngụy Quân vẫn hiên ngang sống trong lòng dân tộc như những chiến sĩ kiệt xuất của tự do nhân bản
Sài gòn vẫn ngạo nghễ hồi sinh với nhạc vàng chan chứa tình người được hát khắp hang cùng ngõ ngách trên 
mọi miền đất nước.
Người dân miền Nam giải phóng người anh em miền Bắc để dân hai miền làm thành thế lực thù địch, phản 
động chờ ngày diệt quỉ đỏ.
Lá cờ vàng bị tuyên án tử vẫn lộng gió tung bay trên thế giới
ở khắp nơi có chính nghĩa Quốc Gia của người Việt tị nạn Cộng Sản
Việt Nam Cộng Hòa chôn mà không chết
và sẽ sống mãi trong lòng dân tộc.
Việt Nam Cộng Sản chết mà chưa chôn
chỉ chờ ngày toàn dân tống trở về hỏa ngục.

4. 

Mấy mươi năm đã qua
Đời sống vẫn đi tới
Gã lưu dân vẫn sống
Ngày trở lại, ôi ngày trở lại
Ngày mai ôi ngày mai!
Đã không còn huyễn mộng
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Thì bao giờ trở lại hẳn hay
Đã nhạt nhòa hy vọng
Thì hứa gì chuyện ngày mai?
Chỉ có thể cúi đầu truy niệm
Lòng hẹn lòng son sắt một niềm tin
dù hôm nay có bạc đầu thống hận.

Rồi sẽ có một ngày 
Toàn dân Việt trùng trùng qui tụ
dưới bóng cờ vàng nhân bản tự do
ba giòng máu Bắc Trung Nam hội ngộ
Diệt cộng thù xây hạnh phúc ấm no. 

BP461
Vần thơ tưởng niệm Quốc Hận thứ 47,
Tháng 4, 2022.

Hưởng ứng lời kêu gọi treo cờ 
tại gia ngày Quốc Hận
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Cựu dân biểu David Kilgour đã qua đời một 
cách thanh thản vào thứ Ba ngày 5 tháng 4, 
2022 tại Ottawa ở tuổi 81 tại gia cư, ông đã 
để lại một di sản to lớn về lòng dũng cảm, sự 
hào phóng và tinh thần đấu tranh không 
ngừng cho nhân quyền, luôn mong muốn 
giúp đỡ không mệt mỏi. Ông đã để lại vợ, bà 
Laura Scott Kilgour, các con Margot 
(Nathaniel), Eileen, Hilary (Ryan), Dave (Ella), 
Tierra (Vlad) và sáu đứa cháu, đại gia đình và 
vô số bạn bè tại   Canada và trên khắp thế 
giới. 
 
Ông David Kilgour là một dân biểu lâu năm của hai 
đảng chính trị Liberal và Progressive Conservative tại 
Edmonton và là một cựu bộ trưởng nội các nổi tiếng 
của Ottawa, ông David Kilgour được biết đến với sự 
kiên định độc lập và cống hiến cho sự nghiệp nhân 
quyền. Ông từng là Quốc vụ khanh của Canada phụ 
trách khu vực Mỹ Latinh và Châu Phi từ năm 1997 đến 
năm 2002, và là Quốc vụ khanh khu vực Châu Á Thái 
Bình Dương từ năm 2002 đến năm 2003. Trong 27 năm 
là thành viên của Quốc hội Canada và nhiều năm sau 

khi ra khỏi chính trường, ông Kilgour đã khẳng định 
mình là người ủng hộ sự nghiệp nhân quyền quốc tế. 
Ông David Kilgour được biết đến với sự kiên định độc 
lập và cống hiến cho sự nghiệp dân chủ và nhân quyền. 
Ông đã tham gia Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Cho Việt 
Nam Tự Do cùng giáo sư Nguyễn Ngọc Huy tranh đấu 
cho một Việt Nam Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho 
người Việt tại quê nhà. Sau khi rời khỏi chính trường, 
ông vẫn tích cực tham gia vào hoạt động nhân quyền – 
đặc biệt là việc đi nhiều nơi để kêu gọi ủng hộ những 
người bị bức hại, bao gồm cả người Tân Cương, Tây 
Tạng và người tập Pháp Luân Công. Ông đã được đề cử 
giải Nobel Hòa bình năm 2010 cho cuộc điều tra độc 
lập về tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. 
 
Theo tác giả Đường Phong trong bài viết TƯỞNG 
NHỚ NHÀ HOẠT ĐỘNG NHÂN QUYỀN DAVID 
KILGOUR trên Vision Times:  “Ông David Kilgour là 
một nhà đấu tranh cho nhân quyền và một nhà đấu 
tranh quốc tế. Để bảo vệ nhân quyền, đặc biệt là để 
vạch trần các vấn đề nhân quyền nghiêm trọng ở Trung 
Quốc, bao gồm tình hình nhân quyền ở Tân Cương, đặc 

Dân Biểu David Kilgour 
(18 tháng 2 năm 1941 - 5 tháng 4 năm 2022) 

một nhà hoạt động dân chủ & nhân quyền, 
tác giả, luật sư và chính trị gia người Canada 

Trần Thế 
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biệt là cuộc đàn áp và bức hại người tập Pháp Luân 
Công và thu hoạch nội tạng sống v.v., ông đã đã kiên 
trì lên tiếng ủng hộ và phơi bày cảnh tượng đen tối, 
kinh hoàng này cho thế giới. Từ đó góp phần khiến các 
vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc bị suy 
yếu một cách hiệu quả, và sự tàn bạo của chính quyền 
ĐCSTQ đã được kiềm chế. Sự ra đi của ông là một mất 
mát cho Canada và một mất mát cho thế giới. Chúng ta 
sẽ luôn nhớ đến ông.” 
 
Một số nhân sĩ trong cộng đồng người Việt Canada đã 
bày tỏ cảm xúc của mình khi biết tin ông David Kilgour 
đã ra đi:  
 
Ông Nguyễn Cao Tuấn cho biết: “David Kilgour là một 
người làm chính trị rất hiếm có - ngay thẳng, lý tưởng 
trong sáng, ôn hoà nhưng trọng nguyên tắc, tận tuỵ với 
công việc, tử tế, nhân hậu, thủy chung trước sau như 
một. Chúng ta sẽ nhớ mãi David Kilgour - một người 
đáng kính, đáng quý mến, đáng làm tấm gương soi.”  
Ông Nguyễn Minh Hải đã chia sẻ: “Dân biểu David 
Kilgour quả thật là một người bạn và ân nhân của 
cộng đồng Việt Nam ở Canada. Trong hơn 4 thập 

niên qua ông đã luôn luôn sát cánh với cộng đồng để 
đòi hỏi chính quyền Hà Nội  phải : 
• tôn trọng tự do & nhân quyền của người Việt 

Nam 
• trả tự do cho các tù nhân chính trị  
• không bán đất & làm tay sai cho Tàu cộng và 
• trả lại môi trường sạch cho người dân Việt. 
Đặc biệt, chính Ông Kilgour đã góp phần quan trọng 
trong việc đề cử nữ tù nhân lương tâm tên tuổi của 
Việt Nam, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay Mẹ Nấm, cho 
giải Nobel về Hoà Bình năm 2018.” 
Ông Trịnh Hoài Phương đã bày tỏ sự thương tiếc: 
 “Thân gởi đến các bạn vài hình ảnh về cựu dân biểu 
Kilgour - một  người tử tế, thủy chung, nhiều năm gắn 
gó sinh hoạt với cộng đồng Việt, và góp sức tranh đấu 
cho một Việt Nam Tự Do, Dân Chủ:  
- Họp báo chống phái đoàn thương mại Hà Nội với 
ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện 
- Biểu tình đòi hỏi  nhân quyền và bảo vệ môi trường 
trước toà Đại sứ Việt Nam ở Ottawa 
- Đồng bào tham gia đông đảo ngày đề cử ứng cử viên 
David Kilgour.” 
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Lục bát tháng Tư

Biết em còn đó nỗi buồn
biết mình thất trận, buồn còn hơn em
hốt trăng rớt giọt bên thềm
chứa vào bình gốm, mùi thơm cũng buồn

Biết chiều nên đổ hồi chuông
báo em biết trước con đường sầu bi
Em ơi! Đường đó tránh đi
về chi chốn cũ khi người đã xa

Biết rằng em vẫn thiết tha
tháng Tư mất nước em xa quê mình
cố hương trăn trở điêu linh
tiếng chim Quốc Quốc khóc tình nước non

Biết người chiến sĩ vẫn còn
súng rơi, chân cụt, vẫn lòng sắt son
nuốt đi trái đắng bồ hòn
ngậm tình ái quốc cho tròn cơn mê

Biết mình đã lỡ lời thề
cúi đầu chấp nhận ê chề, thê lương
tâm hoa nở cánh vô thường
màu đen Quốc Hận trong vườn thinh không

Biết em rất khổ với chồng
vẫn khuyên em chớ bỏ chồng tìm tôi
Biết tôi: Khi đứng, khi ngồi
nhớ em, nhưng vẫn sống đời thiền sư

Biết trang kinh vẫn chân như
nay vàng nét bút, tựa thư tỏ tình
biết vậy mình đã tụng kinh
cầu cho em bỗng thình lình ghé thăm

Biết rằng đã mấy mươi năm
mà sao vẫn tiếc, vẫn nằm mơ luôn
mơ em áo lụa, khăn hường
chân mang guốc tía bên đường lưu vong

Biết tình nay kể đã xong
mà sao tim vẫn mơ mòng, vấn vương
biết em trăm nỗi chán chường
nên đàn một khúc nghê thường gởi em

Biết rằng tuổi đã về đêm
đôi chân run rẩy, vai mềm nỗi đau
cũng xin gởi một câu chào
chúc nhau sẽ mãi đi vào cõi xưa

Cõi xưa có gió đong đưa
có ta đứng đợi cơn mưa giao mùa
bạch đông, hồng hạ, thiếu, thừa
quanh năm vẫn thắp cho vừa trầm hương

Biết không,
ta vẫn còn thương
tháng Tư muốn khóc
đoạn trường chưa qua...

Trịnh Tây Ninh
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Ngày Quốc Hận 30 tháng 4   
Về vài điều mà hỏi tức là trả lời 

 
Đã  bốn mươi lăm năm qua rồi. Thời gian đủ dài để có thể nhìn lại và làm rõ ý nghĩa của những từ vẫn 
còn tranh cải vô lý đến mức xấu hổ và trơ trẻn cho đến bây giờ. Nói là vô lý và trơ trẻn vì ‘phe thắng 
trận’ vẫn cố đánh đồng những khái niệm, vẫn lập lờ tính chuyện man trá và sửa đổi sự thật lịch sử, vẫn 
dùng ngón nghề bẩn thỉu của họ là 'bạo lực cách mạng' trong tranh luận - tức họ chỉa súng sau lưng 
bạn, uy hiếp trực tiếp sự an nguy của bạn, của gia đình và người thân của bạn khi kêu gọi bạn đóng góp 
ý kiến, như một phương cách thực hiện quyền dân chủ cơ bản của người dân trong chế độ. Chứ nếu giả 
sử họ dám thẳng thắn và liêm sĩ đối mặt tranh luận, thì rõ ràng họ sẽ đuối lý ngay từ lập luận đầu tiên. 
Chủ nghĩa Cộng Sản (CNCS) đã sai be bét từ lý thuyết đến thực hành. Nó phi nhân bản vì sự phát triển 
của nó trong thề kỷ 20 được trả giá bằng sinh mạng của một trăm triệu con người trên khắp thề giới. Họ 
đã chết tức tưởi uất hận. Bởi vậy, CNCS đã hiện nguyên hình là cái quái thai của thế kỷ trước, được tạo 
ra để gây tội ác gớm ghiếc đối với nhân loại. Như vậy, cái quái thai chủ nghĩa này không có lý do nào 
để tồn tại nữa ở thế kỷ 21 hôm nay. Chủ nghĩa này phải được tống về hỏa ngục để thế giới con người tốt 
đẹp hơn, nhân bản hơn; địa cầu trở nên nơi đáng sống hơn và đất nước VN được hồi sinh với con người 
VN hiền hòa, nhân ái, đùm bọc, yêu thương và kiêu dũng như tiền nhân đã gầy dựng nên đất nước này. 
 
Những danh từ đã đến lúc cần được phân định rõ ràng và dứt khoát một lần cho xong: 
 
1. Ai giải phóng ai? Nhà văn Dương Thu Hương theo chân 'Đoàn quân chiến thắng’ tiến vào Sài gòn 
vào cái ngày tang lớn của miền Nam hôm ấy (30-04-1975). Để rồi bà phải ngồi vật bên đường tức tưởi, 
rấm rức, nức nở khóc: "Tôi khóc ngày 30 tháng Tư 75 vì thấy nền văn minh đã thua chế độ man rợ".  
(https://www.vietthuc.org/toi-khoc-ngay-30-thang-t%C6%B0-75-vi-th%E1%BA%A5y-n%E1%BB%81n-
van-minh-da-thua-ch%E1%BA%BF-d%E1%BB%99-man-r%E1%BB%A3/) 
 
Nếu CSVN có đủ liêm sĩ và thành thực (nhưng thường là không) thì hãy trả lời hai câu hỏi đơn giản 
dưới đây, sau ngày Quốc Hận 30 tháng 4, 1975. 
 

- Dân Miền Nam có cần giải phóng không? Thưa không. 
- Dân miền Bắc có được giải phóng không? Thưa có. 

 
Vậy thì ai giải phóng ai? Hỏi tức là trả lời. 
 
2. Ai là lính đánh thuê? Cả hai nền đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) thì chưa có ông 
Tổng Thống nào của VNCH tuyên bố quân đội VNCH đánh trận là vì đánh cho Mỹ, cho các nước đồng 
minh hết. Nhưng TBT Lê Duẩn của Cộng Sản Việt Nam (CSVN) thì có nói rõ ràng: "Ta đánh đây là 
đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc vì CNXH, vì nhiệm vụ quốc tế vô sản". 
 

Tám Cà Khịa
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Vây thì ai là lính đánh thuê? Hỏi tức là trả lời. 
 
3. Ai là Ngụy quân Ngụy quyền? Tuyên thệ của người lính VNCH là Tổ Quốc - Danh Dự Trách Nhiệm. 
Họ thề là Trung với nước, Hiếu với dân. Quyền lợi của đât nước là trên hết. Còn quân đôi CSVN là 
Trung với Đảng, Hiếu với dân. Hơn nữa, Đảng CSVN luôn rêu rao Yêu nước là yêu Chủ Nghĩa Xã Hội 
(CNXH). 
Từ bào giờ tổ quốc được đánh đồng với Đảng, từ bao đất nước được đánh đồng với CNXH? 
Chính thể VNCH là chính thể lập hiến, TT được dân bầu theo qui tắc dân chủ. Còn nhà nước của CSVN 
theo qui tắc Đảng cử dân bầu, dân chủ ở đây chỉ là thứ dân cuội, có tính chất đầy man trá và mị dân mà 
thôi. 
 
Vậy thì ai là Ngụy Quân, Ngụy Quyền? Hỏi tức là trả lời. 
 
4. Ai cải tạo ai? Một tháng sau khi cưỡng chiếm Miền Nam, CSVN dùng Nghị Quyết số 49-NQTVQH 
ngày 20-6-1961 và Thông Tư số 121-CP ngày 8-9-1961 của họ để tập trung gần một triệu quân, cán, 
chính VNCH và những người quốc gia chống cộng đưa đi “học tập cải tạo”, nhưng thực chất là đi tù 
mà người đi học tập phải sống và làm việc quá sức trong điều kiện sinh sống vô cùng thiếu thốn và tệ 
bạc, ăn không đủ, bịnh không thuốc v.v. và bị đối xử rất vô nhân đạo bằng thái độ trả thù của họ. Họ 
thông báo là đi học tập cải tạo 10 ngày, 1 tháng rồi trở thành đi tù dài hạn từ vài năm, chục năm và hơn 
nữa). Trình diện để bị đi tù không xét xử và vô thời hạn.  
Sự thực từ bao câu chuyện kể lại của người tù cảo tạo thì trình bộ chuyên môn, kiến thức, học vấn, thái 
độ và hành xử nhân văn bất khuất của họ, cán bộ quản giáo CS không có cách để so sánh. 
 
Vậy thì ai cải tạo ai? Hỏi tức là trả lời. 
 
Bài thơ song ngữ “Cảm tạ miền Nam / Thank You South Viet Nam” của thi sĩ miền Bắc Phan Huy cũng 
giúp để củng cố nhận định ai giải phóng ai, ai cải tạo ai như đã trình bày trên đây. 
 
Cảm tạ miền Nam 
Thơ Phan Huy (thi sĩ miền Bắc) 

Đã từ lâu, tôi có điều muốn nói 
Với Miền Nam, miền đất nước điêu linh 
Một lời cảm ơn tha thiết chân tình 
Của Miền Bắc, xứ ngàn năm văn vật. 



 116 Liên Hội Người Việt Canada

Tôi còn nhớ sau cái ngày “thống nhất” 
Tôi đã vào một xứ sở thần tiên 
Nếp sống văn minh, dân khí dịu hiền 
Cơm áo no lành, con người hạnh phúc. 

Tôi đã ngạc nhiên với lòng thán phục 
Mở mắt to nhìn nửa nước anh em 
Mà đảng bảo là bị lũ nguỵ quyền 
Áp bức, đoạ đày, đói ăn, khát uống. 

Trước mắt tôi, một Miền Nam sinh động 
Đất nước, con người, dân chủ tự do 
Tôi đã khóc ròng, đứng giữa thủ đô 
Giận đảng, giận đoàn, bao năm phỉnh gạt. 

Sinh ra, lớn lên, sau bức màn sắt 
Tôi chẳng biết gì ngoài bác, đảng “kính yêu” 
Xã hội sơ khai, tẩy não, một chiều 
Con người nói năng như là chim vẹt. 

Mở miệng ra là: “Nhờ ơn bác đảng 
Chế độ ta ưu việt nhất hành tinh 
Đuốc soi đường chủ nghĩa Mác Lê nin 
Tiến nhanh, tiến mạnh lên thiên đường vô sản.” 

Hai mươi mốt năm trên đường cách mạng 
Xã hội thụt lùi, người kéo thay trâu 
Cuộc sống xuống thang, tính bằng tem phiếu 
Thân phận con người chẳng khác bèo dâu. 

Cảm tạ Miền Nam phá màn u tối 
Để tôi được nhìn ánh sáng văn minh 
Biết được nhân quyền, tự do, dân chủ 
Mà đảng từ lâu bưng bít dân mình. 

Cảm tạ Miền Nam soi đường chỉ lối 
Đưa tôi trở về tổ quốc thiêng liêng 
Của Hùng Vương, quốc tổ giống Rồng Tiên 
Chớ không phải Các Mác và Lê Nin ngoại tộc. 

Cảm tạ Miền nam mở lòng khai phóng 
Đưa tôi hội nhập cùng thế giới năm châu 
Mà trước đây tôi có biết gì đâu 
Ngoài Trung quốc và Liên xô đại vĩ 
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Cảm tạ Miền Nam một thời làm chiến sĩ 
Chống lại Cộng nô cuồng vọng xâm lăng 
Hầu giúp cả nước thoát bầy ác quỉ 
Dù không thành công cũng đã thành nhân. 

 THANK YOU SOUTH VIET NAM 

It’s been a long time i wanted to say 
To the wretched South land of my country 
A candid word of appreciation 
From the thousand-year-old north Vietnam. 

I recall after the ‘reunification’ 
I went south into a land of fairy 
A civilized lifestyle, a carefree spirit 
A peaceful nation, a happy people. 

I was astonished with admiration 
Fixing my wide eyes at this half- nation 
That the party said a puppet regime 
Where people starved in exile and oppression. 

Before my eyes was a lively south 
A land of democracy and freedom 
I cried profusely in the capital 
For being cheated so far by the party. 

Born and grown up behind the iron curtain 
I knew nothing except the great party 
The society was primitive and one- sided 
Where people were brainwashed and talked ike parrots. 

They always said: “Owed to uncle and party 
Our system is the best on the planet 
The shining torch of Marxism- Leninism 
Will lead mankind to earthly paradise. 

Twenty years on this road of revolution 
Society went back, men replaced buffaloes 
Life went down, calculated with foodstamps 
Human fate was no other than duck weed. 

Thank you, South Vietnam for breaking darkness 
So I can see light of civilization 
So I can know freedom and democracy 
Concealed and suppressed so far by the party. 
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Thank you South Vietnam for showing the way 
Leading back to our sacred fatherland 
Of Hung kings, our nation’s progenitors 
Instead of Karl Marx and Lenin foreigners. 

Thank you South Vietnam for being a liberator 
Who opened our heart to the world all over 
That i had not known anything about 
Besides two “great” nations Russia and China. 

Thank you South Vietnam for having been a warrior 
Fighting the lunatic Communist invaders 
To save the homeland from red devils 
Your attempt fails but your manhood succeeds. 

5. Ai là chủ, ai là tôi tớ trong chế độ độc Đảng CSVN? 
 
Khẩu hiệu được nhà nước CSVN dùng để vẽ ra sự liên hệ giữa người đầy tớ cán bộ và người chủ nhân 
dân là: "Đảng làm chủ, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ". Mới nghe khẩu hiệu này thì thằng chủ 
nhân dân rất hồ hỡi phấn khởi lắm, cứ tưởng mình là chủ thiệt và thằng đầy tớ Đảng (tức cán bộ CS) sẽ 
phục vụ mình hết mực như con cái phục vụ cha mẹ, qua cái gọi là nhà nước. Nhưng 'có ở trong chăn lâu 
ngày thì mới hiểu là chăn có rận', khẩu hiệu mà Đảng dùng là vậy, nhưng mà không phải vậy. Lúc này, 
sau 45 năm của ngày miền Nam bị cưỡng chiểm hoàn toàn, thì toàn dân miền Nam đểu đã nếm mùi CS 
chủ nghĩa và đều nhìn nhận rõ (được chứng thực bằng thực tế đầy máu xương và nước mắt của người 
dân) những điều sau đây: 

a. Trong câu nói đang bàn tới, nếu tính theo thứ tự trong khẩu hiệu có 3 vế thì: 

- Đảng lãnh đạo ở vị trí số một, đứng đầu. 
- Nhà nước quản lý ở vị trí thứ hai. 
- Nhân dân làm chủ ở vị trí số ba.  

Như vậy, về quyền lực và tầm quan trọng đối với "tài sản chung" trong nước mà nhân dân làm chủ, thì 
thằng chủ nhân dân ở vị trí số 3, đứng chót. Còn nhà nước (cán bộ đảng viên) ở vị trí thứ hai và Đảng 
(lãnh đạo tối cao, cán bộ trung ương Đảng) ở đầu bảng.  

b. Từ vị trí đã được phân tích ở trên thì thằng chủ nhân dân, nếu muốn đụng đến 'tài sản chung' trong 
nước (bao gồm tiền rừng bạc biển, tài nguyên, lảnh thổ của đất nước cùng với tài sản của cải vật 
chất của người dân), họ phải được duyệt theo sự quản lý của thằng nhà nước chó chết. Và thằng nhà 
nước chó chết thì phải thi hành theo chỉ thị, chính sách của thằng Đảng khốn nạn. Thằng Đảng mà 
không bật đèn xanh thì thằng nhà nước có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám duyệt và như vậy 
thì thằng chủ nhân dân cứ há mỏ chờ mục xác, chờ đói nhăn răng rồi mang uất hận xuống tuyền đài. 
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Ngai vàng của đầy tớ cán bộ CS Cái ổ chuột của thằng chủ nhân dân 
 

Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo có bài viết nói về 
tâm tình của cô đối với bố là ông Nguyễn 
Mạnh Thắng – TGĐ Công ty Sông Đà 7 – đơn 
vị vừa trúng thầu dự án nghìn tỷ tại Thái 
Nguyên. Trong đó có đoạn cô viết “Nhiều lúc 
nghĩ thương bố thật. Cứ ăn và phá. Trường kỳ 
bao năm nay. Mỗi 1 năm báo bố 20 tỷ.. 5 năm 
liên tiếp báo 5 lần con số như thế.. 

(Tiêu xái hoang phí của con cán bộ) 
Thằng chủ nhân dân ốm đói, thế hệ tương lai 
của đất nước. 
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Vậy thì ai thật sự lá chủ, ai thật sự là đầy tớ? Hỏi tức là trả lời. 

6. Cộng Hoà XHCN Việt Nam. Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc: Tên nước gắn liền với ba điều theo sau 
ở đây tạo thành cái mà CSVN huênh hoang, man trá gọi là "Thiên đường XHCN / làm theo năng lực, 
hưởng theo nhu cầu", đối lại với "chủ nghĩa tư bản dẫy chết / người bóc lột người". Tuy nhiên, 45 năm 
sau ngày miền Nam hoàn toàn bị cưỡng chiếm thì sự thật đầy nghịch lý và hết sức quái đản vẫn tiếp 
diễn ở cái xứ thiên đàng, chẳng hạn như: 
 
a. Nếu có thể làm cuộc điều tra tất cả những cán bộ quyền lực trong Đảng, từ cấp trung ương xuống đến 
tỉnh thành quận huyện thì có lẽ ít nhất là 90%, thằng đầy tớ nhân dân nào cũng lận cho mình và gia 
đình mình một sổ thông hành khác, ghi nhận là công dân của các xứ tư bản dẫy chết. 
 
b. Với cán bộ trung cấp hay cán bộ phường xã, nếu không đủ sức lo liệu sổ thông hành thì dùng cách 
khác, chẳng hạn như dùng đồng lương chết đói của mình, cộng với việc nuôi heo, nuôi gà, bán vé số, 
chạy xe ôm v.v bán mạng (sic) để có tiền gởi con đi học ở các xứ tư bản dẫy chết với lời dặn dò chí 
thiết: "Con làm gì thì làm bên đó, không cần biết. Nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ giao phó là tìm cách 
ở lại, để tha hồ bị tư bản xứ người bóc lột chứ đừng ngu dại mà về lại thiên đường XHCN, nghe chưa?" 
 
c. Câu nói truyền miệng: "Nếu cái cột đèn biết đi thì nó cũng bỏ thiên đường mà đi rồi", 45 năm qua 

vẫn rất đúng. Số người tìm cách rời bỏ thiên đường, từ những ngày cuối tháng tư, 1975 là những 
người di tản. Rồi sau đó là làn sóng bộ nhân, thuyền nhân dám đánh đồi mạng sông của mình để tìm 
cách chạy trốn thiên đường. Rồi lúc này là thùng nhân, valise nhân bên cạnh bao nhiêu phương 
cách khác từ đại gia cho đến kẻ cùng đinh trong thiên đường, tìm đường chạy xa nó:  
- du học 
- lấy chồng ngoại 
- làm đám cưới giả 
- di trú theo diện đầu tư 
- lao động nước ngoài, tìm cách trốn ở lại không về 
- Theo chuyên cơ của chủ tịch Quốc Hội phó họp rồi lặn mất tăm v.v.  

 

 
Phát hiện 3 người Việt trong hộp hành lý bị bắt tại Anh. Hình ảnh cho thấy chiếc vali nhỏ bé mà 
nhồi nhét ba người Việt Nam (2 người đàn ông và một bé gái 15 tuổi) nằm trong đó | Ảnh: Home 
Office 
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Bây giờ xét đến cái khẩu hiệu “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc” mà CSVN vẻ ra cho người dân ở xứ 
thiên đường XHCN bao nhiêu năm nay. 
 
d. Độc lập ư? Độc lập trong thần phục Tàu cộng, dâng biển, dâng đảo, và dâng cả đất nước cho Tàu 

cộng theo “đúng quy trình” được vạch ra trong mật ước Thành Đô, ký kết giữa hai đảng cộng sản 
VN và TQ, hai ngày 3 và 4, tháng 9, 1990. 
 

e. Tự do ư? Tự do bị đàn áp, đánh đập dã man bởi hung thần và tử thần của chế độ là đám côn an ‘còn 
đảng còn tiền’ khi người dân muốn bày tỏ chính kiến hay tiếng nói của mình, khác với giáo trình và 
chính kiến của đám tuyên giáo Đảng. VN hiện nay, không thiếu gì những bản án bất công, phi nhân 
bản và phi tự do dành cho bao nhiêu tù nhân lương tâm, dám lên tiếng kêu đòi quyền tự do ngôn 
luận, tự do báo chí, tự do đi lại, tự do hội họp v.v., đòi hỏi nhân quyền và xã hội dân chủ của một 
chính thể đa đảng. Cũng không thiếu gì trường hợp công an đánh chết dân rất dã man trong đồn 
công an mà không qua một phiên xử hay bắt giam hợp lệ nào. 

 
f. Hạnh phúc ư? Hạnh phúc lắm nên người dân lúc sống thì không đủ ăn, phải bỏ làng bỏ xóm sống lê 

lết bất ổn nơi thành phố qua ngày. Lúc bịnh thì không có hệ thống y tế vì dân và cho dân để trị liệu; 
được đối xử còn tệ hơn con vật ở thiên đường vì thủ tục “đầu tiên” mà người dân không có cách lo 
toan. Và khi chết thì bó xác trong chiếu, người nhà hay ai đó được nhờ dùng xe Honda chở xác khắp 
đường phố để tán dương tính ưu việt của chế độ. Đây chính là ba giai đoạn của một đời người dân 
VN hôm nay nơi thiên đường XHCN.  
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Bức ảnh người đàn ông chở thi thể một phụ nữ bằng xe gắn máy ở Sơn La khiến cộng cộng xót xa - 
Ảnh chụp từ Facebook 

 
g. Sau cùng, ông tổ của CNCS tiên đoán rằng tư bản chủ nghĩa sẽ dẫy chết theo lịch sử tiến hóa của xã 

hội loài người. Nhưng tư bản chủ nghĩa chưa kịp dẫy chết thì thập niên 90, nhân loại chứng kiến sự 
sụp đỗ không thể gượng được của tất cả các nước CS Đông Âu, và cả Liên Bang Sô Viết vĩ đại nữa. 
Và nhân loại vẫn tiếp tục bỏ phiếu bằng chân, bằng mọi cách có thể để tiếp tục tẩy chai cái chủ 
nghĩa quái thai CS. Vậy mà những cái đầu óc bịnh hoạn của CSVN mà đại diện là TBT Trọng, vẫn 
cứ man trá, trơ trẻn cương quyết đưa cả nước tiến đến thiên đường mù. Ông tuyên bố: “xây dựng 
CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay 
chưa”. 
 
Xin hãy đọc J.B. Nguyễn Hữu Vinh trong bài viết "Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra" đăng trên 
trang Web của Đài Á Châu Tự Do ngày 17 tháng 04, 2019 
(https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/everything-comes-from-hearts-04172019111359.html) 
nói về cái đầu óc đầy hoang tưởng, bịnh hoạn và man trá của ông Trọng: "Trước đây, năm 2012, khi 
Nguyễn Phú Trọng xác định rằng "Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta… " thì 
người dân Việt Nam hiểu rằng, cái mô hình quái gở mang tên Chủ nghĩa Xã hội kia, cái thứ mà 
Victor Hugo đã định nghĩa: “là giấc mơ của vài người nhưng là cơn ác mộng của nhân loại” ấy sẽ 
vẫn là thứ gông cùm buộc vào cổ dân tộc này, bởi đó là phương thế duy nhất cho một nhóm người 
mang tên Cộng sản đè đầu, cưỡi cổ, bòn xương hút máu nhân dân với danh nghĩa “Nguyện vọng của 
nhân dân”. 
 

 
Thiên đường mù mà nhân dân cùng theo Đảng tiến lên 

 
Vậy thì thiên đường XHCN đáng sống hay là tư bản dẫy chết đáng sống? Hỏi tức là trả lời. 
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Kết: Bốn mươi lăm năm đã qua, kể từ ngày Quốc Hận 30 tháng 4, 1975, chủ nghĩa xã hội đã tự phơi bày 
cho người dân cả nước thấy nó chính là cái quái thai của thê kỷ 20. Và Đảng CSVN, tổ chức đã đem thứ 
quái thai này đặt để lên đất nước và con người VN, chính là thủ phạm gây ra tình trạng tàn mạt của đất 
nước và đầy dân tộc vào hiểm họa diệt vong. Chủ nghĩa này không còn lý do nào tồn tại trên mãnh đất 
quê hương mà tổ tiên Việt tộc đã hy sinh bao xương máu gìn giữ và gây dựng. Nguyện anh linh của 
giống nòi giúp sức đánh thức tinh thần Diên Hồng và quật cường của dân tộc, để con dân VN cùng 
chung lòng chung sức đứng lên tiêu diệt tà quyền CSVN, để giành quyền sống cho chính mình và dân tộc 
mình hôm nay. Mong thay! 
 
Nén hương lòng tưởng niệm lần thứ 45 ngày Quốc Hận 30-04-1975 
30-04-2020 
 
 
Tám Cà khịa 
 

 

 

Cá tháng tư, dâu bể quê hương 

 

Cá tháng tư là ngày nói dóc 
Ngày trong năm sướng miệng nói chơi 
Bao ẩn uất năm dài chồng chất 
Sẽ đem ra bốc phét mua vui. 
 
 
Tháng tư tôi mang đầy nước mắt 
đầy cảnh đời dâu bể tan thương 

Dâu Bể Quê Hương
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Lòng quặn đau theo từng ký ức 
Vui được sao, trùng điệp đoạn trường? 
 
Tháng tư tôi mỗi lần quay lại 
Vẫn còn đầy nung mủ vết thương 
Triệu nhát dao thù, từng đường rạch 
Trên thân úa tàn mẹ quê hương. 
 

 
 
Tháng tư tôi buồn nào hơn nữa? 
Một đời dài oan nghiệt dân tôi. 
Tháng tư tôi đau nào hơn nữa? 
Còn bao lâu phân hóa giống nòi. 
 
Cá tháng tư là ngày nói dóc 
Dóc được sao, sự thật tội tình 
Một tháng tư nơi hồn dân tộc -  
Hận đều trời tang tóc điêu linh. 
 
 
Ghi chú: Đảng CSVN là nguyên nhân gây nên tình trạng phân hóa trầm trọng của 
giống nòi Việt hôm nay. Thống hận, tang tóc, điêu lành v.v. chính là ‘thành quả 
cách mạng’ mà người CS đã đem đến cho dân tộc Việt. Sự thật bi thống này, CSVN 
đang từng ngày đánh tráo và che đậy bằng: 
 

- Xóa bỏ di sản văn hóa nhân bản, nhân văn mà chế độ VNCH để lại. 
- Tận lực tuyên truyền cho tính chính danh của chế độ, xóa bỏ sự thật, diễn 

giải lịch sự theo đường lối, chủ trương phi dân tộc, phi nhân bản của chế độ 
CSVN 

 
hưhao 
01-04-2022 
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Ứng cử viên 
Dân Biểu Tỉnh Bang 

(MPP - Members 
of Provincial 

Parliament) khu vực 
Spadina - Fort York
 
Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến cộng 

đồng người Việt cô Nguyễn Thụy Diễm 
Chi (Chi Nguyen), là người phụ nữ gốc Việt 
đầu tiên tại khu vực Toronto, đang ra tranh cử 
trong chính quyền Canada, với nhiều tài năng 
và thành tích nổi bật. Diễm Chi đang vận động 
để có thể đại diện đảng Tự Do (Liberal) ra tranh 
cử Dân Biểu Tỉnh Bang (MPP) trong kỳ bầu cử 
2 năm tới tại khu vực Spadina - Fort York (phố 
tàu Tây) và rất mong nhận được sự ủng hộ của 
quý vị.

 
Diễm Chi sinh ra ở Nhật nhưng lớn lên và 

làm việc tại Toronto Canada. Cô tốt nghiệp 
Đại học McGill với ngành Political Science & 
Women’s studies B.A (Honours) vào năm 2003. 
Sau đó, Diễm Chỉ theo học bằng Thạc Sĩ về 
Health Community and Development (MSc.) ở 

London School of Economics (Anh Quốc)
 Diễm Chi làm việc và là thiện nguyện viên 

nhiều năm ở trung tâm Scadding Court (phố 
Tàu). Trong hơn 20 năm qua, cô đã làm việc 
không mệt mỏi để tạo cơ hội cho nhiều người 
ở Canada. Cô đã đấu tranh mạnh mẽ cho quyền 
lợi của người phụ nữ, chống lại bạo lực. Cô 
tận tụy phục vụ trong các lãnh vực cộng đồng, 
chính trị, nghiên cứu, hoạt động từ thiện, doanh 
nghiệp và xã hội … Diễm Chi là tiếng nói đáng 
tin cậy và có nhiều khả năng lãnh đạo, có thể 
đóng góp nhiều cho quyền lợi của người dân.

 
Diễm Chi đã được nhiều giải thưởng quan 

trọng như giải của Toàn Quyền năm 2004 
(Governor General’s Award in Commemoration 
of the Persons Case), giải dành cho phụ nữ trẻ 
xuất sắc (Young Woman of Distinction Award, 
YWCA Toronto) năm 1999.

 
Hiện Diễm Chi đang làm cố vấn (strategic 

consultant) trong các dịch vụ xã hội, học thuật 
và phi lợi nhuận với nhiều kinh nghiệm và sự 
tin cậy cho nhiều cơ quan, công ty lớn.

Diễm Chi cũng là thành viên của OntarioSafe, 
đồng sáng lập The Gender Alliance, lãnh đạo 
BMW Foundation Herbert Quandt, là thành 

viên của Global Diplomacy Lab, Jane’s Walk, 
Story Planet, Toronto Women’s City Alliance, 
Canadian Women’s Health Network, St. 
Stephen’s Community House, CivicAction, 
Canadian Women’s Health Network.

 
Cô cũng viết nhiều luận án giá trị, được nhiều 

báo chí, trang mạng của Canada nhắc tới.
 
Diễm Chi có một gia đình tốt đẹp, truyền 

thống với hai con là Ellis và Sam. Chồng Diễm 
Chi là Ian Sharpe, luôn yêu thương và ủng hộ 
cô phát triển sự nghiệp. Diễm Chi cũng có thể 
nói tiếng Việt dù không giỏi.

 
Quý vị có thể tìm hiểu thêm chi tiết về Diễm 

Chi qua trang https://www.electchi.ca. Quý vị 
cư trú tại khu vực Spadina-Fort York (xin xem 
bản đồ đính kèm) có thể vào trang này và ghi 
danh ủng hộ Diễm Chi. Sau khi quý vị ghi tên 
trên trang web www.electchi.ca, chúng tôi sẽ 
liên lạc quý vị và hướng dẫn rõ ràng, chi tiết. 
Quý vị, nhất là các bạn trẻ cũng có thể ghi danh 
làm thiện nguyện viên giúp Diễm Chi vận động 
tranh cử, hoặc cũng có thể đóng góp ủng hộ tài 
chánh.

 
Rất mong nhận được sự ủng hộ, khích lệ của 

quý vị, để Diễm Chi có thể phục vụ hữu hiệu 
hơn, đặc biệt trong sinh hoạt của cộng đồng 
Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị.

 
Mọi chi tiết, thắc mắc xin liên lạc chị Kim 

Ngân, email: kngannguyen@gmail.com, 
Phone: 647 449 0685

 
Nguyễn Phan Pha 

và thân hữu

Giới thiệu và xin ủng hộ
Nguyễn Thụy Diễm Chi

(Chi Nguyen)

VoteChiNguyen

VoteChiNguyen

@RunChiNguyen
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Quê hương gấm vóc Việt Nam
Bản đồ chữ S ngập tràn nhớ thương
Bao la ruộng lúa ngát hương
Dòng sông, ngọn núi vấn vương mây ngàn
*Biển xanh cát trắng miên man
Bao viền chữ S bức tranh tuyệt vời!
Quê hương  điểm tựa cuộc đời
Bắc- Trung- Nam đã một trời yêu thương
* Vì ai chia cắt đau thương
Vì đâu Nam Bắc: Hiền Lương đôi bờ?
Triệu dân xa xứ  bơ vơ
Ra đi tiến đến bến bờ Tự Do
*Miền Nam đậm ngọt  tiếng hò
Của nàng con gái chèo đò trên sông
Người Nam chân thật, ngọt nồng
Gái , trai  Nam  Bắc thuận lòng sánh vai
*Cộng Hòa  Quân Đội anh tài
Thương dân, giữ nước miệt mài  tháng năm
Sánh bao nặng nhọc, khó khăn
Dân thương yêu:  "Chiến sĩ ngăn quân thù"
*Việt Nam sáng rực ngàn thu
Năm ngàn năm trải, giặc thù khiếp kinh!
Vua hùng, nữ tướng, dũng binh...
Đuỗi giặc Hán tặc:  thất kinh tan tành!
*Giờ đây Đại Họa  ... ngập tràn
Lê Chiêu Thống đã hiện thân họ Hồ
Mưu toan của kẻ tội đồ
Rước Tầu thù cũ, xéo mồ quê Cha
*Đớn đau, tang tóc, quê nhà
Mồ chôn khắp nẻo, dân ta khổ sầu
Khủng bố, đánh giết thương đau
Triệu người di tản, "chôn rau" xa rời...
*Người đi vượt thoát...  muôn nơi
Xót người đáy biển ,  thương người "cùm gông"
Quốc Hận Tháng Tư  Bẩy lăm
Người ơi hãy nhớ! Sử  xanh ghi vào!
*Quê hương ngày đó tự hào  (1954-1975)                 
Làm sao quên được Cộng Hòa Việt Nam
Ấm no,  hạnh phúc,  phương Nam
Người dân đẹp tốt,  chứa chan ân tình
*Cộng Hòa  chiến sĩ hi sinh
Hai mươi năm được thanh bình an vui
Thế rồi,  Cộng  đã chôn vùi
Quê hương ta đó ngậm ngùi đắng cay
*Nhớ hoài mãi nhớ từng ngày
Giang sơn một gánh, cánh tay bao người...
Nguyện xin đất Mẹ sáng tươi
Anh linh gìn giữ đất trời Việt Nam

QUÊ 
HƯƠNG 
MỘT 
ĐỜI 
VẪN 
NHỚ 
VẪN 
HƯƠNG!
Thiên Kim
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Vâng chỉ là một giấc mơ. Mơ trở về gặp lại người yêu còn ở lại quê nhà.
Mơ với tiếng gọi : Về Đi Anh. Về để nối lại tình xưa. Về để nghe em nói tiếng yêu.
Người ra đi, người ở lại. Những nỗi nhớ khôn nguôi, tha thiết. 
Một biển trời xa cách, trông mong. 

Khi nào về gặp lại, hả em? 
Khi quê hương đất nước không còn Cộng Sản độc tài!

Tiếng gọi mãi mãi trong tôi...
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Trong chiến tranh vừa qua ở 
Việt Nam (1954-1975), quân 

đội cộng sản Bắc Việt Nam tấn 
công mạnh mẽ khắp nơi vào đầu 
năm 1975, tiến chiếm Vùng I Chiến 
thuật, rồi vùng II Chiến thuật của 
Việt Nam Cộng Hòa, và xua quân 
đe dọa thủ đô Sài Gòn.  (Điều nầy 
đã được viết nhiều, xin không trình 
bầy lại ở đây.)

Tình hình quân sự đang dồn dập 
ngoài mặt trận, thì một cuộc vận 
động ngoại giao quốc tế âm thầm 
diễn ra, nhằm tránh sự sụp đổ của 
chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ở 
Nam Việt Nam.  Tích cực trong việc 
nầy là hai chính phủ Pháp và Cộng 
Hòa Nhân Dân Trung Hoa..

Pháp là nước có nhiều liên hệ với 
Việt Nam trong quá khứ.  Điều nầy 
người Việt nào hầu như cũng đều 
biết, vì Pháp đã từng bảo hộ Việt 
Nam từ năm 1884 đến khi quân đội 
Nhật Bản đảo chánh Pháp ở Đông 
Dương ngày 9-3-1945. 

Còn Cộng Hòa Nhân Dân Trung 
Hoa, chẳng xa lạ gì với người Việt, 
nhứt là người miền Bắc Việt Nam, 
vì nước Trung Hoa nằm sát biên 
giới Bắc Việt Nam và Cộng Hòa 
Nhân Dân Trung Hoa có nhiều liên 
hệ với chế độ Bắc Việt Nam.  

Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa 
theo chủ nghĩa cộng sản, nên còn 
được gọi là Trung Cộng, đã tích cực 
viện trơ, gởi cố vấn giúp đảng Cộng 
Sản Đông Dương từ năm 1950 trong 
cuộc chiến 1946-1954, và trong 
cuộc chiến cộng sản Bắc Việt Nam 
xâm lăng Nam Việt Nam. (Đảng 
Cộng Sản Đông Dương đổi tên 
thành đảng Lao Động năm 1951.) 
(Từ đây xin gọi là Trung Cộng cho 
ngắn gọn, dễ viết.) 

Xin chú ý là Trung Cộng, đã viện 
trợ cho BVN để tấn công NVN, 
“chống Mỹ cứu nước”, không phải 

hoàn toàn vô vị lợi vì tình nghĩa 
cộng sản quốc tế với nhau, mà chính 
là vì hai lẽ:  1)  Trung Cộng lo ngại 
rằng quân đội Hoa Kỳ hiện diện ở 
Nam Việt Nam, có thể gây nguy hại 
đến an ninh biên giới phía nam của 
Trung Cộng. 2) Khi Lưu Thiếu Kỳ, 
chủ tịch Trung Cộng, gởi La Quý 
Ba qua làm cố vấn cho Hồ Chí Minh 
tháng 01-1950, Lưu Thiếu Kỳ dặn 
La Quý Ba hãy giúp đỡ tối đa cho 
nhu cầu của đảng Cộng Sản Việt 
Nam, rồi sẽ đòi lại trong tương lai. 
(Qiang Zhai, China and the Vietnam 
Wars, 1950-1975, The University of 
North Carolina Press, 2000, tr. 19.)  

Nhu thế, có nghĩa là không có 
việc Trung Cộng cho không, biếu 
không, mà Trung Cộng chỉ cho 
cộng sản Bắc Việt Nam vay mượn 
dài hạn, và còn có lãi, vì cộng sản 
Bắc Việt Nam trở thành tên lính tiền 
phương bảo vệ biên giới phía nam 
cho Trung Cộng.

Vào tháng 2-1972, tổng thống Hoa 
Kỳ là Richard Nixon thăm Bắc Kinh 
và ký thông cáo chung Thượng Hải 
với thủ tướng Trung Cộng là Châu 
Ân Lai ngày 28-2-1972, theo đó 
hai bên chấp nhận sống chung hòa 
bình giữa các nước không cùng chế 
độ chính trị, và Hoa Kỳ xác nhận 
chỉ có một nước Trung Hoa, còn 
hải đảo Đài Loan là một phần của 
Trung Hoa.  Điều nầy chẳng những 
làm cho Trung Cộng yên tâm, mà 
còn đánh thức con sư tử đang ngủ 
ở Đông Á đã từng được hoàng đế 
nước Pháp là Napoléon Bonaparte 
báo trước vào thế kỷ 19.

Sau hiệp định Paris ngày 27-1-
1973, Hoa Kỳ đưa hết quân đội 
Hoa Kỳ về nước, thì Trung Cộng 
cũng rút quân đội Trung Cộng ra 
khỏi Bắc Việt Nam. Trong khi đó, 
vào đầu năm 1975, Liên Xô tăng 
viện cho Bắc Việt Nam gấp bốn (4) 
lần so với trước để tấn công Nam 
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Việt Nam. (Henry Kissinger, Years 
of Renewal, New York: Simon & 
Schuster, 1999, tr. 481.)  

Trước tình hình nầy, Trung Cộng 
lại quan ngại rằng một khi Bắc Việt 
Nam chiếm được Nam Việt Nam, 
thì cộng sản Việt Nam sẽ rất mạnh, 
và trở thành vừa là đồng minh, vừa 
là vệ tinh của Liên Xô.  Khi đó cộng 
sản Việt Nam có thể sẽ theo phe 
Liên Xô, đe dọa biên giới phía nam 
của Trung Cộng.  

Vì vậy Trung Cộng không muốn 
Bắc Việt Nam chiếm được Nam Việt 
Nam, nên Trung Cộng tích cực tham 
gia vận động ngoại giao, nhằm chận 
đứng việc nầy, và giữ cho Việt Nam 
Cộng Hòa khỏi bị sụp đổ.  (George 
J. Veith, Drawn Swords in a Distant 
Land, New York: Encounter Books, 
2021, tt.555-556.)

Trung Cộng thật ra đã đề phòng 
điều nầy từ trước, có thể ngay từ khi 
bắt đầu xảy ra xích mính giữa Liên 
Xô với Trung Cộng, nhứt là khi hai 
bên thực sự đánh nhau trên sông 
Ussouri (Ô Tô Lý), vùng biên giới 
phía bắc của Trung Cộng với Liên 
Xô vào năm 1969. Trung Cộng lo 
ngại cộng sản Việt Nam về hùa với 
Liên Xô, sẽ đe dọa vùng biên giới 
phía nam của Trung Cộng với Việt 
Nam.

Trong cuộc gặp gỡ với đại diện 
Hoa Kỳ là Alexander Haig năm 
1972 tại Bắc Kinh, thủ tướng Trung 
Cộng là Châu Ân Lai đã dặn dò Haig 
rằng: “Đừng để thua ở Việt Nqm.”  
Theo ngoại trưởng Alexander Haig, 
Trung Cộng quan ngại rằng Hoa Kỳ 
thất bại và rút lui khỏi Đông Nam Á, 
là điều nguy hiểm cho Trung Cộng. 
(George J. Veith, sđd., tr.. 557.)

Chẳng những thế, theo cựu phó 
tổng thống Việt Nam Cộng Hòa là 
Nguyễn Cao Kỳ, Trung Cộng còn 
cử đại diện tiếp xúc với ông Kỳ 

tại Sài Gòn vào cuối năm 1972, đề 
nghị ông Kỳ đảo chánh tổng thống 
Nguyễn Văn Thiệu, rồi ông Kỳ 
tuyên bố Nam Việt Nam trung lập, 
không theo Hoa Kỳ và cũng không 
theo Liên Xô.  Nếu cựu phó tổng 
thống Nguyễn Cao Kỳ chịu làm như 
vậy, thì Trung Cộng sẽ ủng hộ ông 
Kỳ.  Trung Cộng chủ trương như 
thế vì Trung Cộng đang gặp rắc rối 
ở biên giới phía bắc với Liên Xô, 
nên Trung Cộng không muốn ở phía 
nam Trung Cộng, có một vệ tinh 
của Liên Xô chiếm đóng toàn bộ 
Việt Nam, sẽ trở nên quá mạnh và 
có thể đe dọa Trung Cộng. (George 
J. Veith, sđd. tr. 557.)

Sau trận Hoàng Sa ngày 19-1-
1974, khi trả tù binh Việt Nam Cộng 
Hòa về nước qua đường Hồng Kông, 
Trung Cộng đề nghị với chính phủ 
Việt Nam Cộng Hòa mở một cuộc 
họp giữa hai bên, nhưng chính phủ 
Việt Nam Cộng Hòa không trả lời.  
Một thời gian sau, vào mùa hè 1974, 
Trung Cộng nhờ người nói chuyện 
lần nữa với chính phủ Việt Nam 
Cộng Hòa, nhưng người nầy lại 
trình bày với đại sứ Hoa Kỳ tại Sài 
Gòn lúc đó là Graham Martin, và 
đại sứ Martin im lặng luôn. (George 
J. Veith, sđd. tr. 557.).

Cựu đại tướng Dương Văn Minh 
lên làm tổng thống vào ngày 28-
4-1975.  Trung Cộng và Pháp một 
lần nữa vận động với cựu đại tướng 
Minh hãy kêu gọi sự giúp đỡ của 
một “lực lượng quốc tế” để giải 
quyết cuộc tranh chấp, nhưng cựu 
đại tướng Minh từ chối, và nói rằng: 
“…Trong đời tôi, tôi đã phục vụ như 
kẻ tay sai của Pháp, rồi kẻ tay sai của 
Mỹ.  Đủ rồi, tôi không muốn làm tay 
sai lần nữa.” (Nguyên văn bằng Anh 
ngữ trong sách “… During my life I 
have already served as a lackey for 
the French and then as a lackey for 

the Americans.  That is enough, I 
do not want to be a lackey again.” 
.(George J. Veith, sđd. tr. 560.)

Câu chuyện lịch sử trên đây được 
tiến sĩ George J. Veith ghi lại theo 
tài liệu của thư khố, chứ không phải 
những người trong cuộc kể lại.  

Chúng tôi xin trình thuật để cùng 
nhau suy nghĩ nhân ngày 30-4 năm 
nay.  Xin luôn luôn ghi nhớ công ơn 
những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, 
đã anh dũng chiến đấu, hy sinh bảo 
vệ nền tự do dân chủ của Việt Nam 
Cộng Hòa ở Nam Việt Nam.

TRẦN GIA PHỤNG
(Texas, 26-4-2022)
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TẤM ẢNH NGÀY XƯA
  

 
               
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” sẽ còn sống mãi 
Trong tâm khảm dân tộc Việt lưu vong 
Ngày nào quê hương Cộng còn tồn tại 
“Ba Mươi, Tháng Tư” là nỗi 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 có nghe 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! 
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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 
Biết bao nhiêu bị đày đọa trong tù… 
 
Giặc cắt Lạng Sơn, Hoàng Sa, Bản Giốc… 
Đem đất đai, lãnh hải… bán cho người 
Dân chúng lầm than, khốn cùng còi cọc 
Cộng sản tan tành, đất nước 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… 
Các anh về, thay chế độ ngày mai… 
 
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 
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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 
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With the support of communist 
China and the USSR, on 

April 30th, 1975, the North Vietnam 
communists took over South 
Vietnam by force, illegally. Since 
then, the government of the Republic 
of Vietnam has ceased its existence, 
but the spirit of the Republic of 
Vietnam has always been present, 
reflected in the Yellow Flag with 
Three Red Stripes (hereafter also 
known as the Heritage and Freedom 
Flag). This Yellow Flag with Three 
Red Stripes, the symbol of freedom, 
democracy, and human rights, has 
always been fluttering around the 
world, especially in the hearts of the 
Vietnamese refugees who have fled 
Communism in search of freedom.

After 1975, millions of Vietnamese 
people risked their lives to find a way 
to cross the sea, pass through the 
border to find freedom. Many were 
killed, imprisoned, plundered, lost 
their lives in the ocean, or left dead in 
the jungles. This tragedy, along with 
the courage of all these immigrants, 
moved the benevolent hearts of 
free countries such as the United 

States, Canada, Australia, Germany, 
France. They opened their arms to 
welcome Vietnamese refugees to 
settle in their countries. This created 
a deeply rooted foundation for the 
Vietnamese communities all over 
the world to continue living in the 
spirit of Freedom, Democracy, and 
Human Rights.

The Vietnamese community later 
grew larger with new waves of 
immigrants. No matter the means 
they left Vietnam to come here, 
they all share a mutual love and 
respect for Canada’s noble values, 
which are democracy, freedom, and 
Human rights.

The Yellow Flag with Three 
Red Stripes has been present 
everywhere through all events in 
the United States, Canada, France, 
Australia, and Germany … The 
history of this flag carries many 
profound meanings and values of 
the Vietnamese people contributing 
to the Free World.

Many states, provinces and cities 
of many countries and Canada have 
officially recognized the Yellow 

Flag with Three Red Stripes as the 
symbol, and as the Heritage and 
Freedom Flag of the Vietnamese 
Community. Besides being on the 
top of governmental administrative 
buildings and public places across 
the world, this Heritage and 
Freedom flag has flown at different 
monuments, memorials and always 
been present at community activities 
such as Tet festivals, or parades on 
major national holidays such as 
the Martyrs’ Parade, International 
Culture Parade, Oktoberfest, 150th 
anniversary of Canada and other 
scholar activities and cultural 
activities as well.

The Yellow Flag with Three 
Red Stripes is also our pride. It 
raises the fighting spirit of our 
people who have been struggling 
for a long time, especially in 
protests against the Vietnamese 
communists’ violations of human 
rights, freedom and democracy and 
against the Vietnamese communist 
authorities who have been “selling” 
and/or handing the country to 
communist China. The Heritage 
and Freedom flag also symbolizes a 
sense of fighting alongside different 
communities who have been fighting 
for a free world, such as the people 
of Hong Kong protesting against 
communist China’s suppression of 
liberty and human rights.

Looking at the Yellow Flag with 
Three Red Stripes, we recall the 
merits of our ancestors and remember 
our fathers, mothers, brothers, and 
sisters who sacrificed their lives 
in the fight against the communist 
dictatorship. Honoring the Yellow 
Flag shows the indomitable spirit, 
love of freedom, democracy, and 
respect for the human rights of the 
Vietnamese people.

For a brighter future of the free 

The Vietnamese-
Canadian 

Community and 

the Yellow   Flag & 
Three Red  Stripes
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world, for freedom and democracy 
which are the very sacred rights 
and aspirations to all of us, and 
for Vietnam without a communist 
regime, the Yellow Flag with Three 
Red Stripes will always be treasured 
by Vietnamese descendants as a 
traditional and noble heritage. This 
flag represents and will always carry 
the virtuous values of Vietnam.

Particularly in Canada, the Yellow 
Flag with Three Red Stripes is 
officially recognized in many 
regions as it also preserves the 
beautiful values of Canada through 
various declarations, resolutions, 
and other forms of praising. 
Every year, there are ceremonies 
of Yellow Flag with Three Red 
Stripes - the Heritage and Freedom 
flag - held with many government 
representatives in attendance. These 
ceremonies take place in front of the 
Canadian parliament (Ottawa), in 
Ontario, Alberta, British Columbia, 
in cities of Toronto, Montreal, etc.

The Canadian Parliament passed a 
bill on “Journey to Freedom Day Act” 
as a national day to commemorate 
the exodus of Vietnamese refugees 
and their acceptance in Canada 
after the fall of Saigon. The Act 
received royal assent and became 
law in 2015. This day honors the 
Vietnamese refugee community 
and shows respect to those who lost 
their lives on the way to freedom. 
This is also for the Vietnamese 
community to commemorate the 
day, the communists invaded South 
Vietnam: April 30, 1975.

Currently, in Ottawa, Canada, 
there is a prodigious project to 
build a memorial for victims of 
communism - Tribute to Liberty. 
In other regions as well as in 
many parts of the world, there are 
memorials for Vietnamese people 

who died in search and fighting for 
freedom, as well as to show our 
gratitude towards Canada and other 
countries for granting us a chance 
to live our lives in freedom to the 
fullest.

In Canada, the Right Honourable 
Stephen Harper, Prime Minister 
Justin Trudeau, Premier of 
Alberta Jason Kenney, and other 
members of provincial Parliament 
and Legislative Assembly have 
also spoken in recognition of the 
contribution of Vietnamese people 
to Canada and voicing their respect 
for the Heritage and Freedom flag. 
Many of them attended major events 
of the Vietnamese community. They 
wore scarves of the Yellow Flag with 
three red stripes at these events and 
even in the parliament on April 30th 
to show their support and respect.

The Yellow Flag with Three red 
stripes accompanies Canada on 
the path of preserving Canada’s 
noble values, in opposition to the 
authoritarians and other party-
ruled institutions. The Heritage and 
Freedom Flag is also a symbol in 
search for a free world, and will be 
fighting alongside humanity as a 
whole, for freedom, democracy, and 
human rights. These core values 
constitute a solid foundation for 
a humane, peaceful, loving world 
where people can live in fairness 
with mutual respect.

 

FRENCH
Avec le soutien communiste de la 

Chine et de l’URSS, le 30 avril 1975, 
les communistes du Nord-Vietnam 
s’emparent du Sud-Vietnam par la 
force, illégalement. Depuis lors, 
le gouvernement de la République 
du Vietnam a cessé son existence, 

mais l’esprit de la République du 
Vietnam a toujours été présent, 
reflété dans le Drapeau Jaune à 
Trois Bandes Rouges (ci-après aussi 
appelé le Drapeau du patrimoine 
et de la liberté). Ce drapeau du 
patrimoine, symbole de la liberté, 
de la démocratie et des droits de la 
personne, a toujours flotté partout 
dans le monde, en particulier dans 
le cœur des réfugiés vietnamiens 
qui ont fui le communisme en quête 
de liberté.

Après 1975, des millions de 
Vietnamiens ont risqué leur vie 
traversant la mer, passant les 
frontières pour retrouver la liberté. 
Beaucoup ont été tués, emprisonnés, 
pillés, ont perdu la vie dans l’océan 
ou sont morts dans la jungle. Cette 
tragédie, ainsi que le courage de 
tous ces immigrés, ont ému les 
cœurs bienveillants des gens aux 
États-Unis, au Canada, en Australie, 
en Allemagne, en France, etc. Ils ont 
ouvert leurs bras pour accueillir les 
réfugiés vietnamiens à s’installer 
dans leur pays. Cela a créé une base 
profondément enracinée permettant 
les communautés vietnamiennes du 
monde entier puissent continuer à 
vivre dans l’esprit de la liberté, de 
la démocratie et des droits de la 
personne.

La communauté vietnamienne 
s’agrandit avec le temps avec de 
nouvelles vagues d’immigrants. 
Peu importe les moyens par lesquels 
ils ont pris pour quitter le Vietnam 
et pour venir ici, ils partagent tous 
un amour et un respect mutuels pour 
les nobles valeurs du Canada qui 
sont la démocratie, la liberté et les 
droits de la personne.

Le Drapeau Jaune a été présent 
partout à travers plusieurs 
événements aux États-Unis, au 
Canada, en France, en Australie 
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et en Allemagne… L’histoire de 
ce drapeau porte de nombreuses 
significations et valeurs profondes 
du peuple vietnamien contribuant 
au monde libre.

De nombreux états, provinces 
et villes de nombreux pays et du 
Canada ont officiellement reconnu 
le Drapeau Jaune comme symbole 
et comme drapeau du patrimoine 
et de la liberté de la communauté 
vietnamienne. Outre au sommet 
des bâtiments administratifs 
gouvernementaux et des lieux 
publics dans de nombreuses 
régions du monde, ce drapeau du 
patrimoine et de la liberté a flotté sur 
différents monuments, mémoriaux 
et a toujours été présent lors des 
activités communautaires telles que 
les festivals du Têt ou les défilés 
lors des fêtes nationales telles 
que le défilé des martyrs, le défilé 
culturel international à New York, 
l’Oktoberfest, le 150e anniversaire 
du Canada et d’autres activités 
scolaires et culturelles.

Le Drapeau Jaune aux trois bandes 
rouges est aussi notre fierté. Il élève 
l’esprit combatif de notre peuple 
qui lutte depuis longtemps, en 
particulier dans les manifestations 
contre les violations des droits de 
la personne, de la liberté et de la 
démocratie par les communistes 
vietnamiens, et contre les autorités 
communistes vietnamiennes qui 
“vendent” et/ou livrent le pays 
(Vietnam) à la Chine communiste. 
Le Drapeau Jaune crée également 
un sentiment de combat aux côtés 
de différentes communautés qui 
se battent pour un monde libre, 
comme le peuple de Hong Kong qui 
proteste contre la suppression de 
liberté et des droits de la personne 
par la Chine communiste.

En regardant le Drapeau Jaune, 

nous rappelons les mérites de nos 
ancêtres et nous nous souvenons 
de nos pères, mères, frères et sœurs 
qui ont sacrifié leur vie dans la lutte 
contre la dictature communiste. 
Honorer le Drapeau Jaune montre 
l’esprit indomptable, l’amour de la 
liberté, de la démocratie et le respect 
des droits de la personne du peuple 
vietnamien.

Pour un meilleur avenir du monde 
libre, pour la liberté et la démocratie 
qui sont des droits et des aspirations 
très sacrés pour nous tous, et pour le 
Vietnam sans régime communiste, 
le Drapeau Jaune sera toujours chéri 
par les descendants vietnamiens 
en tant que symbole traditionnel 
et du noble héritage. Ce drapeau 
représente et portera toujours les 
valeurs vertueuses du Vietnam.

Particulièrement au Canada, le 
Drapeau Jaune est officiellement 
reconnu dans de nombreuses régions 
car il préserve également les belles 
valeurs du Canada à travers diverses 
déclarations, résolutions et autres 
formes d’éloges. Chaque année, 
des cérémonies du Drapeau Jaune 
- le drapeau du patrimoine et de la 
liberté - sont organisées en présence 
de nombreux représentants du 
gouvernement. Ces cérémonies ont 
lieu devant le parlement canadien 
(Ottawa), en Ontario, en Alberta, 
en Colombie-Britannique, dans les 
villes de Toronto, Montréal, etc.

Le Parlement canadien a adopté un 
projet de loi «Journée du Parcours 
vers la liberté» comme journée 
nationale, pour commémorer 
l’exode des réfugiés vietnamiens 
et leur acceptation au Canada après 
la chute de Saigon. Ce projet de 
loi a reçu la sanction royale et est 
devenue loi en 2015. Cette journée 
honore la communauté des réfugiés 
vietnamiens et témoigne du respect 

à ceux qui ont perdu la vie sur le 
chemin vers la liberté. Il s’agit aussi 
pour la communauté vietnamienne 
de commémorer le jour (noir) où les 
communistes du Nord ont envahi le 
Sud-Vietnam : le 30 avril 1975.

Actuellement, à Ottawa au 
Canada, il y a un prodigieux projet 
de construction d’un monument 
pour les victimes du communisme 
« Tribute to Liberty ». Dans 
d’autres localités ainsi que dans de 
nombreuses parties du monde, il y 
a des monuments commémoratifs 
pour les Vietnamiens qui sont morts 
en quête et en combattant pour la 
liberté, ainsi que pour montrer notre 
gratitude envers le Canada et envers 
autres pays pour nous avoir donné 
la chance de vivre nos vies dans la 
liberté qui est si chère pour nous.

Au Canada, l’ancien premier 
ministre le très honorable Stephen 
Harper, le premier ministre le très 
honorable Justin Trudeau, le premier 
ministre Kenney de l’Alberta et 
d’autres députés provinciaux et les 
membres de l’Assemblée législative 
ont également pris la parole en 
reconnaissance de la contribution 
du peuple vietnamien au Canada 
et ont exprimé leur respect pour 
le Drapeau du patrimoine et de 
la liberté. Beaucoup d’entre eux 
assistent aux grands événements de 
la communauté vietnamienne. Ils 
portaient des écharpes du Drapeau 
Jaune à Trois Bandes Rouges lors 
de ces événements et même au 
parlement le 30 avril pour montrer 
leur soutien et respect.

Le Drapeau Jaune accompagne le 
Canada sur la voie de la préservation 
des nobles valeurs canadiennes, en 
opposition aux autoritaires et aux 
autres institutions dirigées par les 
partis uniques. Le Drapeau Jaune 
est aussi un symbole en quête 
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d’un monde libre, et se battra aux 
côtés de l’humanité toute entière, 
pour la liberté, la démocratie et les 
droits de la personne. Ces valeurs 
fondamentales constituent une 
base solide pour un monde humain, 
pacifique et aimant où les gens 
peuvent vivre dans l’équité avec le 
respect mutuel.

 Written by 
Liên Hội group
Translated to 
French by 

Lê Hoàng Châu
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Reflections on the 
flag issue following 

the January 6th, 
2021 

Capitol Hill unrest 
in Washington DC

By Anna Nhung Vu, 
Montreal

There has been a lot of focus 
lately, it seems, on the increase 
visibility of the South Vietnamese 
flag—the flag of yellow background 
with the three red stripes. This flag 
has become a sacred symbol for the 
Vietnamese diaspora community, 
especially in the U.S, Canada, and 
Australia—the three countries that 
accepted the largest number of 
Vietnamese refugees after 1975 
when they fled their homeland to 
escape communism. Perhaps being 
a Vietnamese refugee myself, I tend 
to have my own bias and would 
spot this flag instantly in any public 
gatherings. Professor Tuan Hoang, 
who is also a friend of mine, wrote 
an informative piece the other 
day that offered a good historical 
explanation as to why the flag has 
become more visible in recent 
times. Various polls in the US have 
shown that, compared to other Asian 
groups, the Vietnamese are the 
largest supporters of Donald Trump. 
Reasons for this are many and much 
of them have to do with China and 
the deep historical wounds that can’t 
seem to heal. Given their history 
of subordination and the constant 
existential threat they feel from 
China, it is understandable that they 
would look for support in an ally. 
Donald Trump seems to offer just 
that with his anti-Chinese rhetoric, 

as well as some concrete actions 
taken against China—something 
which no other U.S Presidents have 
done in recent times. My mentor and 
colleague, Professor Vic Satzewich 
and I wrote a short piece on this 
issue in The Conversation back in 
August 2020. It is not a surprise 
then that we see images of the 
Vietnamese yellow flag where ever 
there’s a Trump support rally.

The Vietnamese in Canada are 
no less fierce supporters. They 
have organized their own Trump 
rallies in major Canadian cities, and 
some have even traveled to the U.S 
last week to join hands with their 
compatriots in Washington D.C. 
While I deeply share the sentiments 
regarding the history and homeland 
issues with the Vietnamese in the 
diaspora, and the need for them to be 
counted and heard—as a sociologist 
and a self-proclaimed vexillologist, 
I question the significance of 
flying such flag and its meaning 
under the current socio-political 
environment. We know that any 
cultural symbol is important insofar 
as we attach certain meanings to 
it, and the flag is no different. Take 
for example the Confederate flag, 

which we saw flying along side, 
among others, the Vietnamese 
yellow flag. The people carrying 
and marching under this flag may 
very well had good intention (under 
other circumstances, not during 
the Capitol Hill riot), for example, 
to show pride in positive aspects 
of their Southern heritage. But of 
course, on January 6, displaying the 
Confederate flag had a completely 
different meaning. At the same time, 
other people may feel very offended 
at the sight of this, and interpret 
such flag as a symbol of hatred and 
racism. 

In the same way, the Vietnamese 
yellow flag may be seen differently 
by different members of the diaspora 
community. It is true that the flag 
represents a large population of 
Vietnamese, especially those of the 
older generation whose experience—
while is never forgotten and has 
helped laid the foundation for the 
building of a diaspora community—
is vastly different from younger 
generation Vietnamese, as well as 
the immigrants who came in recent 
years. The need to memorialize is 
understandable, but older generation 
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should also be aware that this 
could be counterproductive. 
Rather than sensitizing 
the younger generation 
to the past events which 
are so vital to the identity 
construction of the elders, 
commemoration may have 
the opposite effect. It may 
drive younger people away 
from an identification with 
the past and their culture, 
especially if they see it as 
somehow connected to a 
right-wing ideology. 

Thus, the meaning of a 
protest and the meaning 
of one’s flag may change 
depending on contextual 
factors. The events of Jan 
6 are a stark reminder that 
the meaning attached to 
ones’ flag and the desire 
to express one’s political 
affiliation are not without 
grave consequences. All 
who participate in political 
action must be aware of 
this and understand that 
they cannot be part of any 
Venn diagram which would 
allow their understandable 
need for recognition and 
support to overlap with 
the illegitimate agenda of 
the Capitol Hill rioters. All 
actions take place in a socio-
political context, and all 
actions have consequences.

Anna Nhung Vu

With the Honourable David Kilgour at a conference on food safety and 
the environment in Vietnam, Ottawa, November 2018.

A TRIBUTE TO DAVID KILGOUR
April is a month of commemoration in the Vietnamese Canadian community 
because of events happening in 1975 that led to an exodus of refugees from 
Vietnam in the 1970’s and 80’s. This year, we are planning to hold another 
ceremony on Parliament Hill. Sadly, David will not be with us to show his 
support.

It was with profound sadness that we learned of David’s passing on April 5, 
2022. A few days before that, when we were made aware of his deteriorating 
health, the Vietnamese Canadian Federation asked Ms. Dau-Thi Huynh to 
pay David and Laura a visit on behalf of the Federation. The visit took place 
on March 31, where according to Ms. Huynh, David was being his cheerful 
self and talked with his guest for 2 hours. Little did we know that time was 
running out quickly.

Over the years, David was a steadfast supporter of the Vietnamese Canadian 
community and a staunch advocate for the cause of democracy and human 
rights in Vietnam. The most recent events co-sponsored by the Vietnamese 
Canadian Federation that he attended as a speaker were a conference on 
food safety and environmental pollution in Vietnam in November 2018, and 
a conference on human rights in Vietnam in June 2019. He also took part in 
various rallies on Parliament Hill and in front of the Vietnamese Embassy 
to lend his support to the Vietnamese Canadian community’s demands for 
democracy in their country of origin. Furthermore, as an MP from Edmonton, 
David undoubtedly built a strong bond with the Vietnamese community in 
that city

The story of friendship could have continued for a long time, such were 
David’s energy and commitment, but fate has decided otherwise. Nonetheless, 
David will forever remain with us as a role model and a source of inspiration.

Minhtri Truong
President, Vietnamese Canadian Federation
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Paul Nguyen 
Ontario PC MPP Candidate for 

Humber River-Black Creek
Paul is a well-known and  respected community activist, journalist and filmmaker. Paul was born in 1980 

and grew up in Toronto’s Jane-Finch area. His parents arrived in Canada a year earlier during the wave 
of the Vietnamese Boat People. 

As many of us are aware, Jane and Finch is an area that has been in the news for decades for its many social 
problems and unique challenges. It is the home to many newcomers and also home to the largest population 
of Vietnamese people.
As a teenager, Paul’s passion was filming homemade kung fu movies with his friends around Jane and Finch. 
Shortly after he graduated from York University, Paul worked at CBC’s The Fifth Estate to produce an in-
depth documentary about three local youth who were involved with gang life. 

In 2004, Paul created a website called Jane-Finch.com to help at-risk youth and to improve the reputation 
of his community. We must remember that there was no Facebook, or YouTube or social media back then. 
Through his website, he mentored residents how to write and film their own news stories in order to show 
the positive aspects about their community. Within a year, his homemade project made national news and 
Paul became a regular media commentator, speaking on social issues like gun violence and poverty on local 
and national news programs.

Jane-Finch.com was self-financed and Paul never set out to profit or use his platform to sell anything- it was 
truly a labour of love. And for that reason, he has earned respect and admiration from his community and 
won numerous national awards.

A few of the significant recognition Paul has received:

In 2009, Paul received the City of Toronto’s human rights awards from Mayor David Miller for promoting 
race relations.
In 2010, Paul received the Ontario Medal for Good Citizenship from the Government of Ontario, the 
Canadian Ethnic Media Association Award, and the Paul Yuzyk Award for Multiculturalism from then 
Immigration Minister, Jason Kenney. Paul received a $20,000 grant from the Paul Yuzyk Award and sent it 
to the Boat Museum Project in Ottawa to support  the Vietnamese community.
In 2012, Prime Minister Stephen Harper and the Governor General of Canada awarded Paul with the Queen 
Elizabeth II Diamond Jubilee Medal at Rideau Hall for his work mentoring youth.
In 2015, the Governor General again awarded Paul with the Meritorious Service Medal for giving a voice to 
his community. 
In 2017, Mayor John Tory awarded Paul with the Governor General’s Sovereign’s Medal for his promoting 
civic engagement.
In 2018, the Government of Canada awarded Paul with Canada’s Volunteer Award for creating opportunities 
for youth. The award came with a $5,000 grant, which Paul gave to the Vietnamese Boat People Monument 
in Mississauga.

The Government of Canada featured Paul on the list of notable Asian Canadians for Asian Heritage Month, 
and Paul was featured in the book “150 Extraordinary Canadians”.
Paul has been prominently featured in the mainstream news on television, radio, newsprint and on the front 
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pages of Thoi Bao and Thoi Moi, and internationally on VOA Tiếng Việt, Dân Tri and others.

Paul continued his passion for community service when he joined the Vietnamese Association of Toronto as 
its Vice-President. He worked hard to promote the Vietnamese community to the mainstream by getting media 
attention for the Tet Lunar New Year Festival, and writing articles about the importance of Vietnamese culture.

Aside from his many Government awards, Paul has earned a multitude of media awards for his human rights 
stories. In 2018-2019, he won back-to-back national awards for his stories about a Kurdish transgender woman 
who fled Syria to escape ISIS, and a story about a paralzyed Vietnamese man suffering from a rare genetic 
disorder. His work was highlighted on CBC, OMNI, Toronto Star, and in Chinese and Vietnamese-language 
newspapers.

Presently, Paul continues his work on the boards of the National Ethnic Press and Media Council of Canada, 
and on the York University Alumni Board, as well as a Senator at York University.

Despite all these achievements, Paul is happiest helping others and always makes the time to meet with students 
at Tim Hortons to answer their questions about Jane and Finch.

We Have 
A Voice

By Paul Nguyen

I grew up in Toronto’s notorious 
Jane-Finch area, but I’ve 

always felt blessed. Even though 
the community I call home has a 
reputation for guns and gangs, I 
saw it as an opportunity to turn a 
negative into a positive. Growing 
up here, I’ve learned that even a 
small person like myself can make 
a difference.

My parents were boat people. 
They were among the countless 
refugees who fled Vietnam by boat 
in search of freedom following the 
end of the Vietnam war. They were 

among the lucky survivors who 
eventually settled in a new life in 
Canada in 1979.

They settled in the Jane-Finch 
area, as did many other Vietnamese 
families, who congregated there for 
the affordable housing and to be 
amongst each other. Even though 
we came from humble beginnings, 
it was their perseverance, hard work 
and dedication that planted those 
early seeds of philanthropy and 
community service into me.

As I grew up, I witnessed many 
problems in my neighbourhood. 
There were the constant media 
reports of shootings, drug activity 
and bad reputation that was known 
far and wide. Instead of accepting 
the situation, I knew I could do 
something to change it. I got 
involved.

My parents did not have much, 
but always was generous with their 
time and effort to assist others in 
need. It was through their example 
that motivated me to do the same. 
In 2004, I created a website called 
Jane-Finch.com to unite the youth 

in my community through music 
and video. We combined our 
meager resources and boundless 
energy to shine a positive light on 
our neighbourhood. Our movement 
became a big success and captured 
national attention.

After 20 years of community 
service, I was inspired by my 
Vietnamese roots to take a new step- 
to run for office in the provincial 
election. The journey is the most 
important aspect. We have such a 
growing and vibrant Vietnamese 
community in Canada, yet very 
little representation in the political 
realm. I think it’s important that our 
future leaders in Canada come from 
diverse voices. It’s time we have our 
own voice, and I sincerely encourage 
other young Vietnamese-Canadians 
to take on this new challenge. Much 
like 40 years ago, when our parents 
risked their lives for the second 
generation to experience freedom, it 
is now our responsibility to embrace 
the democratic process afforded to 
us. We have a voice. Now it’s time 
for us to exercise it.
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Notre Voix! Notre Droit!

Par Paul Nguyen

J'ai grandi dans le pauvre quartier 
Jane-Finch de Toronto, mais je 

me suis toujours senti béni. Même 
si la communauté que je chéris, a la 
réputation d'avoir des armes à feu 
avec leurs gangs de rue, j'y ai vu 
une opportunité de la transformer 
en un meilleur endroit où il serait 
bon à vivre. En grandissant ici, 
j'ai appris que même une petite 
personne comme moi peut faire une 
différence.

Mes parents étaient de ce quon 
appelle des « boat people ». Ils 
faisaient partie des innombrables 
réfugiés qui ont fui le Vietnam par 
bateau en quête de liberté après 
la fin de la guerre du Vietnam. En 
1979, ils faisaient partie des heureux 
survivants qui avaient de la chance 
de venir s’installer et commencer 
une nouvelle vie au Canada.

Ils se sont installés dans la 
région de Jane-Finch, tout comme 
de nombreuses autres familles 
vietnamiennes, qui s'y sont 
rassemblées pour un logement 
abordable et pour se retrouver. 
Même si notre communauté 
(vietnamienne) avions de débuts très 

modestes, mais leur persévérance, 
leur travail acharné et leur 
dévouement ont semé en moi les 
premières graines de philanthropie 
et de service communautaire.

En grandissant, j'ai été témoin de 
nombreux problèmes dans notre 
quartier. Il y avait les rapports 
constants des médias sur les 
fusillades, les activités liées à la 
drogue. La mauvaise réputation de 
Jane-Finch étaient connues de loin. 
Au lieu d'accepter la situation, je 
vouvais faire quelque chose pour 
la changer. J’ai decidé donc me 
m’impliquer!

Mes parents n'avaient pas grand-
chose, mais ils ont toujours été 
généreux de leur temps et de leurs 
efforts pour aider les autres dans le 
besoin. C'est par leur exemple que 
j'ai été motivé à faire de même. En 
2004, j'ai créé un site Web appelé 
Jane-Finch.com pour unir les jeunes 
de ma communauté par la musique 
et la vidéo. Nous avons combiné nos 
maigres ressources et notre énergie 
débordante pour mettre en valeur 
notre quartier. Notre mouvement est 
devenu un grand succès et a capté 
l'attention nationale.

 Après 20 ans de service 
communautaire, j'ai été inspiré par 
mes racines vietnamiennes pour 
franchir une nouvelle étape - me 
présenter aux élections provinciales. 
Cette « randonnée » serait la plus 
importante de ma vie. Nous avons 
une communauté vietnamienne en 
croissance et dynamique au Canada, 
mais très peu représentée dans le 
milieu politique. Il est important 
que nos futurs leaders au Canada 
aient des voix diverses. Il est 
temps que nous ayons notre propre 
voix, et j'encourage sincèrement 
d'autres jeunes Canadiens d'origine 
vietnamienne à relever ce nouveau 
défi. Tout comme il y a au-delà 
de 40 ans, lorsque nos parents ont 
risqué leur vie pour que la deuxième 
génération connaisse la liberté, il est 
maintenant de notre responsabilité 
et de notre droit d'embrasser le 
processus démocratique qui nous 
est offert. Nous avons une voix! Il 
est maintenant temps pour nous de 
l'exercer.

Lê Hoàng Châu chuyển ngữ sang tiếng Pháp 
từ nguyên bản tiếng Anh
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Librarian Emeritus

University of Saskatchewan

CANADA

It is safe to say that the Americans, 
not the Vietnamese, that have 
produced the most writings about 
the Vietnam War.  The volume of 
documents written in English by 
the Americans on the Vietnam War 
is monumental.  The contributions 
by the Vietnamese authors were 
quite modest.  Today, the American 
authors are divided clearly into two 
schools of thought: 1) The majority 
belongs to the “orthodox” school; 
and, 2) The minority belongs 
to the “revisionist” school.  In 
general terms, their positions are 
totally opposite: for the “orthodox” 

authors, “the Vietnam War was 
an unwinnable war” while the 
“revisionist” authors believe that the 
Vietnam War could have been won 
and at a much lower cost had the 
U.S employed a more appropriate 
strategy.    This Chapter is an effort 
to understand, analyze, and evaluate 
that judgment by the “orthodox” 
authors that “the Vietnam War was 
an unwinnable war.”

Origin of the Phrase “An 
Unwinnable War”

 The phrase “an unwinnable 
war,” which later was used by some 
of the “orthodox” authors even 
in the titles of their books, (for 
example: Autopsy of an unwinnable 
war: Vietnam written by William 
C. Haponski and Jerry J. Burcham, 
and published by Casemate in 2019; 
and, Vietnam: the history of an 
unwinnable war, 1945-1975 written 
by John Prados, and published 

by University Press of Kansas in 
2009), was probably insinuated for 
the first time by Mr. George Ball 
(1909-1994), Assistant Secretary 
of State in the administration of 
President Lyndon B. Johnson, who 
advised the President to resolve the 
war by negotiations because he did 
not believe that the U.S. would be 
able to win the war.  In his memo 
to President Johnson, dated July 1, 
1965, he presented very clearly his 
thoughts on the Vietnam War, with 
the objective to advise President 
Johnson not to escalate the war.  
Right in the opening paragraph of 
his memo, under the heading “A 
Losing War,” he gave the following 
statement:  

“The South Vietnamese are losing 
the war to the Viet Cong.  No one 
can assure you that we can beat the 
Viet Cong or even force them to the 
conference on our terms, no matter 
how many hundred thousand white, 
foreign (US) troops we deploy.” [1] 

 At that time, President 
Johnson did not listen to this advice, 
and still decided to escalate the war.  
Later, after President Johnson’s 
death and the Lyndon B. Johnson 
Presidential Library had been built, 
during a recorded oral interview 
made by the Library, Mr. Ball used 
the phrase “unwinnable war” for the 
first time:

“… But each one was addressed 
at some particular proposal for 
escalation, challenging the proposal 
and arguing that we were losing the 
war, that it was an unwinnable war, 
that we could commit any number 
of – 500,000 I think the figure I used 
at one point in a memorandum – and 
that we still would not win.” [2] 

Arguments for the Judgment

In order to clearly understand this 

“The Vietnam War Was an 
Unwinnable War”:
Is This Judgment 
Right or Wrong?
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negative judgment on the Vietnam 
War, we must go back to the period 
when the U.S. government decided 
to escalate the war.  That was the 
beginning of 1965, two years after 
the military coup overthrowing the 
Ngô Đình Diệm regime, with the 
continuous power struggle among 
the ARVN generals leading to the 
internal political chaos and the 
rapid and strong development of 
the Communist forces in South 
Vietnam.  This unwanted enemy 
growth has gradually turned into 
a very serious threat that forced 
the U.S. government to make the 
decision to send ground combat 
troops to the RVN in order to reverse 
that dangerous situation.[3, 4]  At 
that time, except for Mr. George Ball 
as previously mentioned, almost all 
close advisors of President Johnson, 
in particular Secretary of Defense 
Robert S. McNamara, agreed on 
the policy of escalating the war in 
South Vietnam. The escalation of 
the Vietnam War was carried out 
through two simultaneous military 
action programs: 1) Massive build-
up of U.S. ground combat troops in 
South Vietnam; and, 2) Sustained 
bombings of North Vietnam with 
Operation Rolling Thunder, by jet 
fighters from Đà Nẵng Airbase, from 
the aircraft carriers offshore, and by 
B-52 strategic bombers from Guam 
and Thailand.  And for the 3-year 
period (1965-1967), the intensity 
of the Vietnam War has increased 
to the unimaginably horrible level.  
Following is what Mr. McNamara 
said in his memoir: 

“Between 1965 and 1967, U.S. and 
South Vietnamese air forces dropped 
over a million tons of bombs on the 
South, more than twice the tonnage 
dropped on the North. … Sorties 
against North Vietnam grew from 
25,000 in 1965 to 79,000 in 1966 to 

108,000 in 1967, and the tonnage of 
bombs dropped rose from 63,000 to 
136,000 to 226.000.” [5] 

In addition to the objective of 
reversing the bad situation in South 
Vietnam at the beginning of 1965, 
the U.S. government’s decision 
to get itself directly involved in 
the war and to escalate the war 
also had another objective, which 
was to show North Vietnam its 
determination to defend the South, 
and to inflict great damages to the 
North so that they would have to 
renounce its intention to conquer 
the South militarily. The U.S. would 
never be able to achieve this second 
objective.  It is also in his memoir 
that Mr. McNamara admitted the 
failure of the Operation Rolling 
Thunder:

“… as Rolling Thunder intensified, 
U.S. intelligence estimated that 
infiltration increased from about 
35,000 men in 1965 to as many as 
90,000 in 1967, while Hanoi’s will 
to carry on the fight stayed firm.” [6] 

 From that moment on, Mr. 
McNamara started having second 
thought about the U.S. ability to 
win the war.  He began to have 
disagreements with the American 
senior generals of the Joint Chiefs 
of Staff (JCS) [7] on the Vietnam 
War, especially on the policy of 
the sustained bombing of North 
Vietnam.    On May 2, 1967, 
he recommended that President 
Johnson reject JCS’s request to 
reinforce and expand Operation 
Rolling Thunder.  Then on May 19, 
1967, he sent a memo to President 
Johnson containing his pessimistic 
judgment on the Vietnam War as 
follows:

“… Continuation of our present 
moderate policy, while avoiding a 

larger war, will not change Hanoi’s 
mind, so is not enough to satisfy the 
American people; increased force 
levels and actions against the North 
are likewise unlikely to change 
Hanoi’s mind, and are likely to get 
us in even deeper in Southeast Asia 
and into a serious confrontation, 
if not war, with China and Russia; 
and we are not willing to yield.  So 
we must choose among imperfect 
alternatives.” [8] 

The disagreement between the 
Mr. McNamara and the JCS was 
gradually getting more and more 
serious.  Only one day after that 
memo, i.e., on May 20, 1967, 
the JCS sent to Mr. McNamara a 
memo in which they referred even 
to the use of nuclear weapons.  
Mr. McNamara recounted it in his 
memoir as follows: 

“On May 20, they sent me another 
memo repeating their views that 
invasions of North Vietnam, Laos, 
and Cambodia might become 
necessary, involving the deployment 
of U.S. forces to Thailand, and, 
quite possibly, the use of nuclear 
weapons in South China.  All of 
this, they emphasized, highlighted 
the need to mobilize U.S. reserves.  
Their continued willingness to risk 
a nuclear confrontation appalled 
me.” [9] 

Having lost the confidence in 
the JCS’ way of thinking, Mr. 
McNamara turned to the Central 
Intelligence Agency (CIA) and 
asked them to evaluate the option 
of bombing of North Vietnam.  The 
CIA frankly responded as follows: 

“We do not believe that any of the 
programs … is capable of reducing 
the flow of military and other 
essential goods sufficiently to affect 
the war in the South or to decrease 
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Hanoi’s determination to persist in 
the war.” [10] 

 Mr. McNamara has then 
taken a further step in the re-
evaluation of the situation of the 
Vietnam War.  He and Mr. Paul 
Nitze, the Secretary of the Navy, 
unofficially established a special 
research group inside the Navy 
called Navy Vietnam Appraisal 
Group, which included 10 admirals 
of the Navy and one brigadier-
general of the U.S. Marine Corps, 
headed by Rear-Admiral Gene R. 
LaRocque, and sent to Vietnam 
to study the situation on the spot.  
In the period of six months, this 
group tried to understand, studied 
and evaluated a series of programs, 
plans, capabilities that could be 
used as options for the Vietnam 
War, including the possibility of 
U.S. troops landing and attacking 
directly North Vietnam.  Its final 
conclusion was that the U.S. would 
not be able to win militarily.  Mr. 
McNamara has recorded in his 
memoir as follows:

“These and other options examined 
were evaluated as insufficient to 
achieve a military victory.” [11] 

With his ingrained pessimistic 

thoughts and now with the above 
mentioned totally pessimistic 
conclusions of the CIA and the 
research group of the Navy, Mr. 
McNamara reached the conclusion 
that the U.S. had already failed in 
the Vietnam War.  He has written the 
following statement in his memoir:  

“By now it was clear to me that our 
policies and programs in Indochina 
had evolved in ways we had neither 
anticipated nor intended, and that 
the costs—human, political, social, 
and economic—had grown far 
farther than anyone had imagined.  
We had failed.” [12] 

The Tet Offensive by the 
Communists (from January 30, 
1968), although actually a military 
defeat of the Communists with a 
very heavy loss, on the contrary 
has helped Mr. McNamara to think 
that he was right in his pessimistic 
thoughts: the Communists had 
won.  He resigned from his position 
as Secretary of Defense at the end 
of February 1968.  And his last 
decision before his resignation was 
to reject General Westmoreland’s 
request of February 27, 1968 for an 
additional 200,000 U.S. troops in 
Vietnam.[13] 

On March 31, 1968, President 
Johnson announced that he would 
not run for re-election, stopped 
the bombing of North Vietnam, 
and called Hà Nội to come to the 
conference table.  After his ascending 
to the power, President Richard M. 
Nixon began the implementation of 
his policy of Vietnamization of the 
War, started the withdrawal of U.S. 
troops, continued the peace talk with 
North Vietnam, and finally signed 
Paris Peace Accords on January 
27, 1973.  U.S. Congress began to 
implement measures to tie the hands 
of the Executive, decreased and 
finally cut off all military aids to the 
RVN.  On April 30, 1975, the RVN 
had to surrender.  The Communists 
won the Vietnam War.    

Developments of the Judgment

After 1975, the American people 
have suffered from the Vietnam 
syndrome for several decades.  In 
1995, Mr. McNamara published his 
memoir.  The memoir has caused 
a lot of discussions among the 
American scholars and research, 
who had studied the Vietnam War.  
Of course, there were praises and 
attacks as well.  In spite of all these 
remarks, Mr. McNamara maintained 
that his memoir has shown only 
one side of the evaluation of the 
Vietnam War.  He wanted to know 
what and how the other side (i.e., the 
Communists) has seen and thought 
of the war.  He sought help from Mr. 
Leslie Gelb, who was then President 
of the Council on Foreign Relations 
(CFR),[14] a non-profit think tank 
on foreign policy and issues in 
international relations.   He asked 
the CFR to sound out whether Hà 
Nội wanted to exchange experience 
of the Vietnam War with the U.S.  
The timing was good since the U.S. 
Government had lifted the embargo 
against Vietnam in February 1994, 
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re-established diplomatic relations 
between the two countries in 1995, 
and on April 11, 1997, Mr. Douglas 
“Pete” Peterson, a former American 
pilot shot down in North Vietnam 
and held as a prisoner of war in 
Hỏa Lò Prison in Hà Nội for more 
than 6 years, would be nominated 
by President Bill Clinton to serve 
as the first American Ambassador in 
Vietnam after the Vietnam War.      

In the period from November 
1995 to February 1998, there was 
a total of six waves of meetings in 
Hà Nội, between the American and 
Vietnamese scholars and former 
civilian and military officials, 
which included the two most 
important persons in both sides: 
Secretary of Defence Robert S. 
McNamara, and North Vietnamese 
General Võ Nguyên Giáp.   Several 
documents were prepared on the 
topics of discussions for those 
meetings.   After that, all of them 
were put together in a folder of 
documents used for discussions at 
an international conference called 
“The Vietnam War Re-examined: Its 
History and Lessons” organized by 
Rockefeller Foundation in Bellagio, 
Italy, from July 27 to July 31, 1998, 
with the participation of American 
and Vietnamese scholars and former 
officials together with a number of 
international scholars.  After the 
conference, in 1999, that document 
folder was published in New York as 
a book by Public Affairs Publisher 
under title “Argument without 
end: in search of answers to the 
Vietnam tragedy.” [15] This book 
included 8 chapters and presented 
the conclusions of all topics of 
discussions in the meetings in Hà 
Nội.  Chapter Seven, under the title 
U.S. Military Victory in Vietnam: A 
Dangerous Illusion? from page 313 
to page 371, will help us understand 

very clearly the basic argument 
for the negative judgment on the 
Vietnam War of Mr. McNamara and 
his supporters.  The whole Chapter 
Seven, except for the Introduction 
by Mr. McNamara, was written 
by former Colonel Herbert Y. 
Schandler.   

Mr. Herbert Y. Schandler (1928-
2015) was a veteran and a researcher 
on the Vietnam War.  He graduated 
from Westpoint Military Academy 
in 1952, had served two tours of 
duty in Vietnam in the Special 
Forces, and retired from the U.S. 
Army as a Colonel.  He obtained 
a Ph.D. in Public Administration 
from Harvard University, and was 
the author of two following famous 
books on the Vietnam War: 

• The Unmaking of a president: 
Lyndon Johnson and Vietnam, 
published by Princeton University 
Press in 1977

• America in Vietnam: the war 
that couldn’t be won, published by 
Rowman & Littlefield in 2009 

Dr. Schandler was assigned by 
Mr. McNamara the responsibility 
to answer the principal question 
used as the title for Chapter Seven: 
U.S. Military Victory in Vietnam: 
A Dangerous Illusion?  Anh his 
answer was as follows:  

“The achievement of a military 
victory by U.S. forces in Vietnam 
was indeed a dangerous illusion.” 
[16] 

In his explanation of why he 
thought that the U.S. military 
victory in Vietnam was an illusion, 
he wrote very clearly as follows:

“The heart of the illusion is the 
failure of the U.S. military and 
civilian leaders alike to understand 
the nature of the war in which they 

became involved in Vietnam.  It 
was a people’s war – a civil war.  
Fundamentally, therefore, it was not 
simply a war of North Vietnamese 
aggression, as we viewed it at the 
time.” [17] 

Criticism of Arguments for the 
Judgment

The most important foundation 
of the arguments for the negative 
judgment of the Vietnam War was 
originated from the failure of the 
French Expeditionary Force in the 
Indochina War (1945-1954), i.e., 
the resistance war of the Vietnamese 
people against the evil intention 
of the French to come back and 
impose again their domination 
in Vietnam.  The authors of the 
“orthodox” school all saw the 
Vietnam War as the continuation 
of the Indochina War, and the U.S. 
troops, like the French soldiers, as 
a foreign army, and as such, would 
be hated by the Vietnamese people 
and, in the end, would be defeated 
just like the French Expeditionary 
Force.  This point of view was the 
origin of all wrong arguments of 
the “orthodox” school of thought 
regarding the nature of the Vietnam 
War.  The “orthodox” authors 
have based on the thoughts and 
conclusions of Mr. McNamara, the 
architect of the American military 
policy in Vietnam.  And they were 
that the U.S. had done everything 
possible militarily and still could 
not win; therefore, the Vietnam War 
was indeed “an unwinnable war.”  
We will try to evaluate each of all 
these arguments of this negative 
judgment.  

Arguments on the Nature of the 
Vietnam War

Let’s begin with a discussion of 
Dr. Schandler’s affirmation that the 
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Vietnam War was a “people’s war,” 
and, thus, it was “an unwinnable 
war.”  This argument by Dr. 
Schandler showed that he had been 
much influenced by the Communist 
line of thinking.  The concept of 
people’s war was synthesized by 
Communist General Võ Nguyên 
Giáp from the thousand-year 
experience of the Vietnamese 
people in resistance wars against 
foreign invaders.   It was completely 
appropriate in talking about the 
Indochina War when the entire 
Vietnamese people stood up to fight 
against the French Expeditionary 
Force.  But it was completely wrong 
in talking about the Vietnam War 
with the intention to tie the U.S. 
forces a role similar to the one of the 
French forces, and to see the South 
Vietnamese people just like the 
Vietnamese people in the Indochina 
War.  It is quite clear that the 
American people did not understand 
Vietnamese contemporary history 
at all.   The “orthodox” authors 
often said that the U.S. political and 
military leaders did not understand 
North Vietnam (and that’s why Mr. 
McNamara had to go to Hà Nội 
several times, during 1995-1998, 
enduring humiliation to get to 
understand North Vietnam, though 
too late), but, in reality, these people 
did not understand even their ally, 
the RVN, either.   

It can be said that the majority of 
the American people, who have tried 
to get some knowledge of Vietnam, 
including the “orthodox” authors 
as well as the political and military 
leaders, believed that North Vietnam, 
represented by the Vietnamese 
Communist Party (VCP), was the 
only legitimate representative of the 
Vietnamese people, and also had 
the merit of defeating the French 
Expeditionary Force and obtaining 

the independence for Vietnam.  
Biased by this incorrect thinking, 
despite the fact that the RVN was 
one of the U.S. allies in the Cold 
War against the expansion of the 
Communists in Southeast Asia, the 
Americans did not really completely 
respect the RVN, and sometimes 
even openly showed their contempt.  
They did not spend enough time to 
understand clearly how the RVN 
was born and why the RVN, from 
the government to the people, just 
could not accept to live together 
with the Communists.  The below 
presentation will show Vietnamese 
contemporary historical events 
leading to the establishment of the 
country called the RVN.  

“During the French domination 
in Vietnam, in terms of political 
organizations and parties, the VCP 
was neither the first nor the only one 
to fight against the French.  In the 
latter part of the 19th century there 
were already many anti-French 
resistance movements, e.g., Cần 
Vương (Response to the Call of the 
Emperor), Văn Thân (Movement of 
the Intellectuals), Đông Du (Journey 
East), etc.  At the beginning of the 
20th century, many political parties 
were created, e.g., Việt Nam Quốc 
Dân Đảng (Vietnam Nationalist 
Party), Đại Việt Đảng (Greater Viet 
Party), Duy Dân Đảng (Populist 
Party), Tân Việt Cách Mạng Đảng 
(New Viet Revolutionary Party), 
etc.  The Yên Bái Uprising launched 
by the Vietnam Nationalist Party 
occurred even before the creation 
of the VCP in 1930.  As a person, 
Hồ Chí Minh was neither the first 
nor the only one patriot to fight 
against the French.  As Vietnamese, 
we have learned and known (from 
elementary schools) the names of 
our anti-French patriots and heroes: 
Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa 

Nghĩa, Thủ Khoa Huân, Phan Đình 
Phùng, Nguyễn Thiện Thuật, Hoàng 
Hoa Thám, etc. of the 19th century; 
and Phan Bội Châu, Phan Châu 
Trinh, Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, Tạ 
Thu Thâu, Nguyễn An Ninh, Phan 
Văn Hùm, etc. of the early 20th 
century.” [18]

Even before the VCP succeeded 
in the August Revolution in Hà 
Nội (from August 14 to August 
30, 1945), the people of South 
Vietnam (at that time it was still 
known as Nam Kỳ or Nam Bộ) 
had enthusiastically participated 
in different organizations or 
movements involved in the struggle 
for the independence of Vietnam.  

“Ngày 18 tháng 3, 1945 tức hơn 
một tuần sau ngày Nhật đảo chánh 9 
tháng 3, lần đầu tiên ở Sài Gòn đã có 
một cuộc biểu tình khổng lồ, công 
khai, trên 50.000 người ở sân thể 
thao Vườn Ông Thượng. Dân chúng 
Sài Gòn đã nô nức hưởng ứng lời 
kêu gọi của Hồ Văn Ngà tham dự lễ 
tưởng niệm các nhà ái quốc Hoàng 
Hoa Thám, Phan Ðình Phùng, Phan 
Châu Trinh, Nguyễn Thái Học, 
Nguyễn An Ninh, Dương Bá Trạc. 
Hài cốt hỏa thiêu của Dương Bá 
Trạc đã được ông Trần Văn Ân gởi 
về từ Chiêu Nam (Singapore). Một 
bàn thờ Tổ Quốc với một đại kỳ màu 
vàng trên có khắc hai chữ Việt Nam 
đỏ chói được dựng lên giữa sân, 
khói trầm nghi ngút. Lần lượt lên 
diễn đàn có: Hồ Văn Ngà chủ tịch 
Việt Nam Quốc gia Ðộc lập Ðảng, 
Trần Quang Vinh đại biểu Cao Ðài, 
Nguyễn Vĩnh Thạnh đoàn trưởng 
Cận vệ quân và Nội ứng Nghĩa 
binh (đã cộng tác với quân đội Nhật 
trong ngày đảo chánh Pháp), luật sư 
Diệp Ba... Những lời kêu gọi dân 
chúng tham gia cùng đứng lên củng 
cố hàng ngũ quyết tâm xóa tan tàn 
tích thực dân Pháp, những lời tha 
thiết tưởng niệm các nhà ái quốc 
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đã từng hy sinh cho đại cuộc chống 
ngoại xâm, đã được hùng hồn nói 
lên trong bầu không khí tự do, phấn 
khởi của một dân tộc không còn e 
dè, lo ngại kẻ thù như trước.” [19]

(Translation:

“On March 18, 1945, i.e., more 
than one week after the Japanese 
military coup of March 9, for the first 
time in Sài Gòn, there was a huge 
public demonstration, with more 
than 50,000 people in the stadium 
of Vườn Ông Thượng.  The Sài 
Gòn people have enthusiastically 
responded to the call of Mr. Hồ Văn 
Ngà to participate in the ceremony 
commemorating our patriots such 
as Hoàng Hoa Thám, Phan Đình 
Phùng, Phan Châu Trinh, Nguyễn 
Thái Học, Nguyễn An Ninh, Dương 
Bá Trạc.  Mr. Dương Bá Trạc’s ashes 
were sent back from Singapore by 
Mr. Trần Văn Ân.  An altar for the 
Fatherland with a big yellow flag 
bearing the two bright red words 
Việt Nam was set up in the middle 
of the stadium, all in an ambience of 
burned sandal wooded-incense.  The 
successive speakers were: Hồ Văn 
Ngà, President of Việt Nam Quốc gia 
Độc lập Đảng [Vietnamese National 
Independence Party], Trần Quang 
Vinh, Cao Đài Representative, 
Nguyễn Vĩnh Thanh, Leader of 
Cận vệ quân và Nội ứng Nghĩa 
binh [Internal Support Volunteer 
Guards] (having co-operated with 
the Japanese Army in the coup to 
overthrow the French), Lawyer Diệp 
Ba… The calls for the people to rise 
up, to strengthen the determination 
to wipe out all French colonialist 
relics, the fervent words in memory 
of all patriots having sacrificed in 
the fight against the invaders, all 
were pronounced in an atmosphere 
of freedom and enthusiasm of a 
nation that was no longer hesitant or 
afraid of the enemy like before…”)     

After the Japanese surrendered, 
when the British army arrived 
to disarm them, the French took 
advantage of the opportunity, and 
brought their troops back with the 
intention to recapture Việt Nam, 
the South Vietnamese people, from 
all walks of life, regardless of age, 
and with rudimentary weapons, 
like just bamboo sticks, once 
more, immediately organized their 
resistance from September 23, 1945, 
a long time before Hà Nội officially 
launched the national resistance on 
December 19, 1946.  In Volume 2 of 
his memoir (1945-1954), the famous 
South Vietnamese reporter Nam 
Đình Nguyễn Kỳ Nam recounted 
that situation as follows:

“Tức thì, hôm sau [tức là ngày 
24-9-1945], súng nổ khắp nơi: Cầu 
Mac-Mahon [tức cầu Công Lý, trên 
đường dẫn ra phi trường Tân Sơn 
Nhứt] bị dân-quân giàn trận đánh 
quân Anh-Ấn giữ cầu rồi đến cầu 
Bông, cầu Thị Nghè, cầu Kiệu [cuối 
đường Hai Bà Trưng dẫn sang Phú 
Nhuận] đâu đâu cũng có trận đánh 
kịch-liệt.  Dân-quân rút ra khỏi 
Saigon, tổ-chức lại: hể đêm đến, là 
đột-nhập châu thành đánh phá khắp 
nơi.” [20]

(Translation:

“Right away, the next day [i.e., 
September 24, 1945], firearms went 
off everywhere; the militia were 
deploying their forces, getting ready 
to attack the British-Indian troops 
that ware guarding the Mac-Mahon 
Bridge [i.e., Công Lý Bridge on 
the road to Tân Sơn Nhứt airport]; 
and along Bông Bridge, Thị Nghè 
Bridge, Kiệu Bridge [at the end 
of Hai Bà Trưng Street leading to 
Phú Nhuận] fierce fighting was 
everywhere.  The militia then 
withdrew out of Sài Gòn, and 
regrouped; at nights, they infiltrated 

back into the city and attacked 
everywhere.”)     

From that moment on, Viet Minh, 
led by the VCP, have used all tricks 
to liquidate a fairly large number of 
the non-communist patriots in all 
groups, all political parties in order 
to have the monopoly of leading 
the national resistance against the 
French.  Even right in Sài Gòn, the 
Communists were not hesitant in 
their killings of these patriots.

“Bà Nguyễn Ngọc Sương [Thủ 
Lãnh Phụ Nữ Tiền Phong], y khoa 
bác sĩ tốt nghiệp từ Pháp, và chồng 
là luật sư Hồ Vĩnh Ký, khoảng một 
tháng sau ngày mở màn Nam bộ 
Kháng chiến, đã bị bộ hạ của Trần 
Văn Giàu [cán bộ Cộng Sản, thủ 
lãnh Việt Minh] xử bắn ở Bến Súc 
cùng nhiều đồng chí khác, ngày 
23 tháng 10-1945, khi quân đội 
Anh-Ấn tiến chiếm Thủ Dầu Một.  
Những người bị Trần Văn Giàu bắt 
ở Thủ Ðức trong đó có Trần Văn 
Thạch (người đã hỏi Trần Văn Giàu 
trong buổi họp có báo chí tham dự 
ngày 30 tháng 8-1945, năm ngày 
sau khi Lâm ủy Hành chánh ra mắt: 
“Ai đã cử anh làm Chủ tịch Ủy Ban 
Hành Pháp?”), tất cả đã bị bọn cai 
ngục được lịnh phải thủ tiêu.” [21]

(Translation:

“Mrs. Nguyễn Ngọc Sương 
[leader of the Vanguard Women 
Movement], a medical doctor 
educated in France, and her husband 
Hồ Vĩnh Ký, a lawyer, were executed 
by subordinates of Trần Văn Giàu 
[Communist cadre, Leader of Viet 
Minh] in Bến Súc together with 
several other comrades on October 
23, 1945 when the British-Indian 
troops attacked Thủ Dầu Một.  All 
the people arrested by Trần Văn 
Giàu in Thủ Đức, including Trần 
Văn Thạch (the man who had 
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asked Trần Văn Giàu at the meeting 
attended by the press on August 30, 
1945, five days after the creation 
of the Provisional Administrative 
Committee: “Who nominated you 
to be Chairman of the Provisional 
Administrative Committee?”) were 
liquidated by the prison guards 
ordered to do so.”)   

During the first period of the 
Nam Bộ Kháng Chiến (Southern 
Resistance), Việt Minh, with the 
Quốc Gia Tự Vệ Cuộc (National 
Self-Defense Agency) under the 
leadership of Communist cadres 
such as Dương Bạch Mai, Nguyễn 
Văn Trấn (notorious as the Butcher 
of Chợ Đệm), have murdered 
numerous non-Communist patriots 
like Mr. Huỳnh Phú Sổ, Leader of 
Hòa Hảo Religious Sect, or even 
Communists, belonging to the 
Trotskyist Fourth International, 
like Phan Văn Hùm, Tạ Thu Thâu, 
Trần Văn Thạch, etc.   Meanwhile, 
in North Vietnam, numerous 
members of nationalist political 
parties like the Việt Nam Quốc 
Dân Đảng (Viet Nam Nationalist 
Party), were also assassinated by 
the Communists.  Khái Hưng, a 
famous author of Tự Lực Văn Đoàn 
(Self-Reliance Writers’ Group), had 
the same fate[22] just because he 
was a member of Việt Nam Quốc 
Dân Đảng. Having discovered the 
true nature of the VCP, the non-
Communist patriots began to leave 
the resistance, using all means to 
escape from the resistance zone and 
go back to the cities.  In the North, 
“dinh tê,” (leave the resistance or 
leave for enemy-occupied zones) 
was the popular term for that 
movement, and in the South it was 
called “về thành.” (go back to the 
city).  Following are the two typical 
cases of two famous Southern 
politicians: 1) Professor Trần 

Văn Hương, when the Southern 
Resistance began,  was Chairman 
of the Resistance’s Administrative 
Committee of the Province of Tây 
Ninh; later he served as Mayor 
of Sài Gòn twice, Prime Minister 
also twice, Vice-President, and 
finally President of the Republic 
of Vietnam; 2) Dr. Nguyễn Lưu 
Viên, during the resistance time, 
was Chief Medical Officer of the 
320 Division,[23] later he served 
as commissioner, minister, and 
deputy-prime minister in several 
governments of the RVN.   The 
majority of these “về thành” persons 
did not collaborate with the French 
administration.  For example: 
Mr. Trần Văn Hương joined the 
government in the position of 
Mayor of Sài Gòn only after Mr. 
Ngô Đình Diệm came back from 
France to form the government in 
July 1954.  However, these efforts 
to leave and come back to the city 
were just some personal decisions.  
It was only after the VCP launched 
its program of land reform (Cải 
Cách Ruộng Đất) in 1953, killing 
hundreds of thousands of innocent 
people that the North Vietnamese 
people could see clearly its cruelty, 
brutality, and immorality,[24] and 
the “dinh tê” has really become a 
popular movement.

Another important political 
concept needs to be clarified: the 
legitimacy of the Government of 
North Vietnam.   This issue was 
discussed by an author as follows:

“Phải thành thật mà nhận rằng, 
do hoàn cảnh lịch sử đưa đẩy, nhà 
nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 
(VNDCCH) lúc mới thành lập đã 
hội đủ phần nào các điều kiện để 
mang tính chính thống và được hậu 
thuẫn của nhân dân.  Điểm quan 
trọng cần ghi nhận ngay ở đây là 
sự hậu thuẫn này nhân dân Việt 

Nam dành cho một chính quyền 
đại diện cho toàn dân để tranh đấu 
cho độc lập và tự do của đất nước, 
chớ không phải dành cho một nhà 
nước Cộng sản để xây dựng chủ 
nghĩa xã hội.  Cuộc kháng chiến 
thần thánh của nhân dân ta chống 
thực dân Pháp cũng đặt trên cơ sở 
này.  Chính quyển VNDCCH đã tự 
động và đơn phương thay đổi điều 
kiện trong bản hợp đồng với nhân 
dân.  Năm 1951, khi ĐCSVN tái 
sinh dưới danh hiệu Đảng Lao Động 
VN và trực tiếp nắm quyền lãnh đạo 
kháng chiến, đẩy nhân dân vào chỗ 
giết nhau trong các vụ đấu tố cải 
cách ruộng đất (trong khi miệng vẫn 
hô hào đoàn kết toàn dân) thì cũng 
chính năm đó phải được xem là thời 
điểm chấm dứt tính chính thống của 
nhà nước VNDCCH.  Phân tích đến 
cùng, ta phải thấy rõ là thật ra chính 
ĐCSVN đã bức tử nhà nước chính 
thống VNDCCH.  Và hành động bất 
hợp pháp này, ngay lập tức, đã bị 
nhân dân phản kháng và chống đối. 
Sự gia tăng rõ rệt của những vụ liều 
chết tìm cách rời bỏ chiến khu để trở 
về thành sau năm 1952 của nhiều 
phần tử yêu nước đã từng thực sự 
đóng góp cho kháng chiến và của 
đông đảo đồng bào nông thôn đã nói 
lên sự phản đối này.  Tiếp theo đó, 
với sự chia cắt đất nước, trắng trợn 
phản bội quyền lợi của đất nước 
và với sự quyết liệt chối bỏ và xa 
lánh của hàng triệu người di cư vào 
Nam, sự chính thống của nhà nước 
VNDCCH vĩnh viễn chấm dứt.” 
[25]

(Translation:

“Honestly, we have to recognize, 
by the special circumstances of the 
country, the Government of the 
Democratic Republic of Vietnam 
(DRV), at its creation, had partially 
fulfilled the conditions for legitimacy 
and the support of the people.  The 
important point that needs to be 
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emphasized here is that the support 
that the Vietnamese people had 
given to the DRV had been for a 
government representing the whole 
nation with the objective of fighting 
against the French for the country’s 
independence and freedom, NOT for 
a Communist government to build 
socialism.  The sacred Resistance 
of the Vietnamese people was also 
based on this foundation.  The DRV 
had automatically and unilaterally 
changed these conditions in the 
contract with the Vietnamese people.  
In 1951, when the VCP changed its 
name to Vietnamese Labor Party 
(Đảng Lao Động Việt Nam) and 
directly led the Resistance, and 
pushed the people into the fratricide 
in the Land Reform Program (while 
still calling for national unity) then 
it is appropriate to take that year 
as the time the DRV’s legitimacy 
officially ended.  In final analysis, 
we have to admit that it was the VCP 
that sentenced the DRV to death and 
terminated its legitimacy.  And this 
totally illegal action by the VCP 
was immediately opposed by the 
Vietnamese people.  The huge surge 
of the “dinh tê” movement after 
1952, including the patriots who 
had contributed o the Resistance 
as well the rural people who had 
personally witnessed the atrocities 
of the Land Reform Program, was 
speaking loudly of this opposition 
to the DRV and to the VCP.  After 
that, with the division of Vietnam 
in 1954 accepted by the DRV and 
the VCP, a blatant betrayal of the 
national interest, and with the strong 
determination of the Vietnamese 
people to reject the Communist 
regime in the great exodus of North 
Vietnamese people to the South in 
1954-55, the legitimacy of the DRV 
was terminated for good.”)       

In the meantime, the French 

Expeditionary Force was gradually 
bogging down in the war, forcing 
the French government to find 
a political solution.  The anti-
Communist nationalist political 
parties have invited ex-Emperor 
Bảo Đại to come back to form a new 
government. 

“Ngày 9-9-1947, 24 đại diện các 
đảng phái và đoàn thể sang Hong 
Kong gặp C.H. Bảo Dại.” [26]

(Translation:

“On September 9, 1947, 24 
representatives of political parties 
and organizations went to Hong 
Kong to meet ex-Emperor Bảo 
Đại.”) 

They presented their common 
aspiration: 

“…yêu cầu Cựu hoàng Bảo Ðại, 
người đại diện độc nhất, đủ tư cách 
của dân tộc Việt Nam ra chấp chính 
và mở cuộc đàm phán với nước 
Pháp, hầu tái lập hòa bình ở Việt 
Nam và thực hiện hòa bình và độc 
lập.” [27]

(Translation:

“…demanded that ex-Emperor 
Bảo Đại, the only eligible 
representative of the Vietnamese 
people, form a government and 
open negotiations with France in 
order to re-establish peace and 
obtain independence for Vietnam.”)   

After the French Government 
has satisfied all of his demands, 
including the prerequisite of 
returning Cochinchina (i.e., Nam 
Kỳ) to Vietnam, the ex-Emperor 
accepted to come back to Vietnam, 
and formed the first Government 
of the State of Vietnam on July 1, 
1949, of which he held the position 
of Prime Minister.[28] This State of 
Vietnam was the predecessor of the 

RVN that was created on October 
26, 1955 with Mr. Ngô Đình Diệm 
as the first president.    

All of these above-mentioned 
developments of the contemporary 
history of Vietnam show very 
clearly that the judgment by the 
“orthodox” authors regarding the 
DRV as the legitimate government 
of Vietnam and the RVN as a 
creation by the U.S. after the 
1954 Geneva Accords was totally 
wrong.  Even the accusation that 
the RVN violated the 1954 Geneva 
Accords with its refusal to organize 
the general elections in 1956 (the 
main reason for which North 
Vietnam decided to launch the war 
in the south in order to reunify the 
country) was also legally baseless 
since the State of Vietnam (of which 
the RVN was the successor) did not 
sign and recognize the Accords.  Dr. 
Trần Văn Đỗ, Minister of Foreign 
Affairs and Head of the State of 
Vietnam Delegation at the Geneva 
Conference, has made the following 
announcement: 

"Việc ký hiệp định giữa Pháp và 
Việt Minh có những điều khoản 
gây nguy hại nặng nề cho tương lai 
chính trị của Quốc gia Việt Nam.  
Hiệp định đã nhường cho Việt Minh 
những vùng mà quân đội quốc gia 
còn đóng quân và tước mất của 
(Quốc gia) Việt Nam quyền tổ chức 
phòng thủ.  Bộ Tư lệnh Pháp đã tự 
ấn định ngày tổ chức tuyển cử mà 
không có sự thỏa thuận với phái 
đoàn quốc gia Việt Nam... chính 
phủ Quốc gia Việt Nam yêu cầu Hội 
nghị ghi nhận một cách chính thức 
rằng Việt Nam long trọng phản đối 
cách ký kết Hiệp định cùng những 
điều khoản không tôn trọng nguyện 
vọng sâu xa của dân Việt.  Chính 
phủ Quốc gia Việt Nam yêu cầu 
Hội nghị ghi nhận rằng Chính phủ 
tự dành cho mình quyền hoàn toàn 
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tự do hành động để bảo vệ quyền 
thiêng liêng của dân tộc Việt Nam 
trong công cuộc thực hiện Thống 
nhất, Độc lập, và Tự do cho xứ sở." 
[29]

(Translation:

“The signing of the accords 
between the French and Viet 
Minh has several clauses that will 
seriously harm the political future 
of the State of Vietnam.  The 
accords have yielded to Viet Minh 
areas where the army of the State 
of Vietnam was still occupying, and 
deprived (the State of) Vietnam the 
rights to organize its defense.  The 
French Command has unilaterally 
decided on the date to organize 
the general elections without the 
consensus of the State of Vietnam 
Delegation… The Government of 
the State of Vietnam demands that 
the Conference officially register 
Vietnam’s opposition to the way 
the accords were signed and to the 
clauses that do not respect the deep 
aspiration of the Vietnamese people.  
The Government of the State of 
Vietnam demands the Conference 
register that it reserves the rights 
to act in order to protect the sacred 
rights of the Vietnamese people to 
achieve Unification, Independence, 
and Freedom for the country.” 

After the Geneva Accords were 
signed on July 20, 1954, there was 
a period of 300 days during which 
the people were free to move to 
where they wanted to live.  And the 
result showed that during that time 
there were only 4,269 people who 
chose to go and live in the North, 
compared to a total of 892,876 
people who chose to go and live in 
the South.[30]  

Therefore, it is very clear that the 
Vietnam War was not a people’s war 

like Dr. Schandler has determined.   
It must be seen as a war of invasion.  
The reasons were straightforward as 
follows:  

• Both the RVN and the DRV were 
countries that possessed all factors 
regulated by international public 
laws according to the Montevideo 
Convention on Rights and Duties of 
States (1933):

o Having a defined territory

o Having a permanent 
population

o Having a government

o Having capacity to enter 
into relations with the other states 

• “The act of using military 
forces to deprive another state of 
government, territory, according 
to the definition of Article 1, 
Resolution 3314 of 1974 of the 
General Assembly of the United 
Nations, is an act of invasion under 
international public laws.” [31]

There is one additional point that 
needs to be cleared: this war of 
invasion was not an ordinary one 
but a very complex war of invasion 
mixed with ideology between people 
of the same blood, pretty much like 
the Korean War (1951-53), termed 
an invasion by the United Nations, 
which allowed many nations to send 
troops to fight against the invading 
North Koreans.   

Arguments on U.S. Military 
Strategy in Vietnam

These arguments were based on 
the two following main points:

• The U.S. had used all its 
military forces and still failed to 
force North Vietnam abandon its 
intention to conquer South Vietnam

• If the escalation had 
continued a nuclear confrontation 
would not have been avoided

Let’s take a close look at each of 
these points.

U.S. Had Used All Its Military 
Forces

This argument showed both the 
means and the objective of U.S. 
intervention in Vietnam: 1) means: 
using all military forces available; 
2) objective: making North Vietnam 
know the price, and forcing it to 
abandon its intention to seize South 
Vietnam by force.    

Let’s discuss the objective.  This 
argument showed very clearly the 
limit of the U.S. intervention: the 
U.S. only wanted North Vietnam 
to stop attacking South Vietnam, 
i.e., going back to the status quo 
of the two countries demarcated 
at the 17th parallel (just like the 
situations in Germany and Korea).   
Many people, therefore, have 
rightly criticized that the U.S. 
went to war but did not want a 
win, just a tie while the enemy was 
determined to win at all cost, and, 
thus, a U.S. loss was something in 
the making.  Because of this limited 
objective, the U.S. Government, 
i.e., the civilian leaders, established 
numerous limitations called “rules 
of engagement,” for the military to 
observe.   In the bombing of North 
Vietnam, i.e., Operation Rolling 
Thunder, the targets were very 
limited and were selected by the 
civilian leaders, with damaging 
results as can be seen in the 
following judgment by General 
Bruce Palmer, Jr. Commander of 
U.S. II Field Force in Vietnam 
during 1967-1968: 

“In the end, these limited strikes 
had little effect on the enemy 
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buildup culminating in the massive 
Easter Offensive across the DMZ 
in late March 1972.  This buildup, 
incidentally, should have warned 
the allies of the strong probability 
of an attack launched directly from 
the DMZ.” [32] 

It was also because of this limited 
objective that the U.S. also applied 
the strategy of gradual escalation.  
This method of gradual escalation 
might bring good results in the 
political or diplomatic struggle, but, 
in a war, it was a big mistake, causing 
serious damages because it gave the 
enemy time to regroup, strengthen, 
and re-attack.  To be more precise, 
however, the U.S. strategy was 
much worse: fight and stop, stop and 
fight, it was very clear that there was 
no intention to finish off the fight.  
Looking back at the proceeding of 
the war, we can see very clearly that 
the Communists had 3- or 4-year 
intervals to regroup for their general 
offensives: Tết Offensive (1968), 
Easter Offensive (1972), and the 
Hồ Chí Minh Campaign (1975).  In 
their book “The real lessons of the 
Vietnam War”, editors John Norton 
Moore and Robert F. Turner had 
the following criticism of this U.S. 
strategy: 

“In fact, our policy was not 
even gradual escalation; that 
is, progressive and increasing 
application of force to strangle the 
enemy.  Instead, our policy was 
escalation and de-escalation, an “on 
again, off again” knee-jerk reaction 
that varied with the intuitive whims 
of President Johnson and his 
advisors.” [33] 

In summary, in terms of objective, 
it was no doubt the U.S. did not 
want to destroy the enemy, North 
Vietnam, i.e., they did not want 
an absolute, total victory in the 

Vietnam War.  It was a war policy 
that was completely opposite to the 
military thoughts of generals from 
the ancient time to the modern time, 
reflected in General of the Army (5-
star General) Douglas MacArthur’s 
famous statement: “In war there is 
no substitute for victory.” 

In term of the means, the judgment 
by the “orthodox” authors was 
that the U.S. had exhausted all its 
military means.  Is it true?  

Generally speaking, the U.S. 
military strategy in Vietnam 
included two components: 1) 
Introducing ground combat troops 
into the South in order to destroy 
units of the armed forces of the 
National Liberation Front (i.e., Viet 
Cong) and units of the armed forces 
of North Vietnam having infiltrated 
through the Ho Chi Minh Trail; and, 
2) Using its Air Force to prevent 
the North Vietnamese troops from 
infiltrating through the Ho Chi 
Minh Trail and bombing North 
Vietnam to quench its intention of 
conquering the South.   

Regarding the presence of the 
U.S. troops in the South, we have 
to admit that at the beginning of 
1968, the U.S. was maintaining 
a very large army, almost half 
a million men (497, 498) of all 
services and combat-experienced 
units, including the following most 
significant units:  

• U.S. Army:

o 1St Cavalry Division - 
Airmobile

o 3 infantry divisions: the 1st, 
the 9th, and the 25th 

o 23rd Infantry Division, 
named Americal Division 

o 101st Airborne Division

o 3rd Brigade, 82nd Airborne 
Division 

• U.S. Marine Corps:

o 1st Marine Division, in Chu 
Lai, Quảng Ngãi Province

o 3rd Marine Division, in Đà 
Nẵng, Quảng Nam Province

o 5th Marine Division, in Khe 
Sanh, Quảng Trị Province

• U.S. Navy:

o In the end, there was a total 
of 20 aircraft carriers deployed 
during the Vietnam War, such as 
Coral Sea, Enterprise, Hancock, 
Hornet, Midway, etc.  Each aircraft 
carrier had hundreds of jet fighters, 
such as A-4 Skyhawk, A-6 Intruder, 
A-7 Corsair II, etc.

• U.S. Air Force:

o Seventh Air Force, with its 
headquarters in Tân Sơn Nhứt và its 
squadrons deployed at 10 airbases 
scattered all over the RVN territory; 
most aircraft were the famous F-4 
Phantom and F-105 Thunderchief 
jet fighters, etc.

What needs to be discussed here 
is how the U.S. had used these 
mighty, with what strategy and 
what results.  The Command of 
all these forces was called MACV 
(Military Assistance Command, 
Vietnam) and the Commander was 
General (4-star general) William 
C. Westmoreland (1914-2005), 
nick-named Westy by the U.S. 
media.   General Westmoreland 
graduated from Westpoint Military 
Academy in 1936, began his career 
as an artillery officer, saw action in 
World War II at various battlefields 
in North Africa, Italy, France, 
Germany, recorded numerous 
victories, and moved up very fast 
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through the ranks to become a 
Colonel, Chief of Staff of the 9th 
Infantry Division.  After World 
War II ended, he took a parachute 
jump training course offered by 
the Army, and was nominated 
Commander of the 504th Regiment 
of the 82nd Airborne Division, and 
then Chief of Staff of the Division.  
In 1952, at 38, he was promoted 
to Brigadier-General (one-star 
general) and became the youngest 
brigadier-general of the U.S. 
Army.  In the Korean War, he was 
Commander of the 187th Airborne 
Regiment.  After the Korean War, he 
successively assumed the positions 
of Commander of the 101st 
Airborne Division (1958-1960), 
Superintendent of the Westpoint 
Military Academy (1960-1963); he 
was then promoted to Lieutenant-
General (3-star general) in July 1963, 
and nominated Commander of the 
XVIII Airborne Corps.  In January 
1964, he was sent to Vietnam as 
Deputy-Commander of MACV, 
and in June 1964 he was promoted 
to General (4-star general) and was 
nominated by President Johnson as 
Commander of MACV. 

General Westmoreland put in 
place a strategy called Search and 
Destroy, in fact a war of attrition 
with the objective of destroying 
enemy forces to the maximum 
in order to get to a “crossover 
point” defined as the point when 
the enemy re-supply of men could 
not make up their casualties.  
General Westmoreland, therefore, 
had decided to organize very 
expensive large-scale operations, 
using huge forces of regimental or 
divisional level, attacking important 
enemy bases and secret zones, 
e.g., Operation Attleboro in Dầu 
Tiếng, Bình Dương Province, from 
September 14 to November 25, 

1966, Operation Cedar Falls in the 
Iron Triangle, from January 8 to 
January 26, 1967, and, Operation 
Junction City in War Zone C, from 
February 22 to May 14, 1967.   In 
3 years, with his army increasing 
from 184,300 (1965) up to 485,600 
men (1967), General Westmoreland 
still could not reach the expected 
“crossover point,” even with the 
convenient way of calculating the 
order-of-battle (often referred to as 
OB) in his report by minimizing 
the numbers of the Communist 
guerillas and militia, resulting in a 
big controversy between MACV 
and the CIA (Central Intelligence 
Agency), reflected in the intelligence 
document called SNIE14.3-67.
[34] In 1967, a number of people 
inside and outside of the U.S. 
government started to have some 
doubts, made critical comments 
of, and finally recommended that 
President Johnson drop General 
Westmoreland’s “Search and 
Destroy” strategy.  But President 
Johnson did not listen and continued 
to trust General Westmoreland.  
At the end of 1967, on November 
21, at the National Press Club 
in Washington, D.C., General 
Westmoreland was still optimistic 
in his statement as follows: 

“We have reached an important 
point where the end begins to come 
into view.” [35] 

Only more than two months 
later, on January 31, 1968, the Tet 
Offensive was fiercely carried out by 
Communist forces in the capital city 
of Sài Gòn, in other large cities, and in 
almost all provincial downtowns of 
the RVN.  General Westmoreland’s 
“search and destroy” strategy was 
a total failure.  His request for 
additional 200,000 men was bluntly 
rejected by President Johnson.  He 
was called back to serve as U.S. 

Army Chief of Staff and his deputy, 
General Creighton Abrams (1914-
1974) was nominated to replace him 
as Commander of MACV.   

One important point needs to be 
kept in mind here.  The Tet Offensive 
was a huge, unprecedented 
military defeat of the Communists.  
Following are casualty figures 
officially confirmed by the VCP:

“ -111306 cán bộ, chiến sĩ lực 
lượng vũ trang và chính trị ở miền 
nam đã hy sinh và bị thương, hàng 
vạn quần chúng cách mạng đã ngã 
xuống" (dẫn theo Viện Nghiên cứu 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và Tư tưởng 
Hồ Chí Minh: Lịch sử Ðảng Cộng 
sản Việt Nam, tập 2 - 1954-1975, 
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 1995, tr. 441).

- Trong đó, 44.824 cán bộ, chiến 
sĩ lực lượng vũ trang đã anh dũng 
hy sinh (Ðường 9: 3.994, Trị 
Thiên: 4.862; Ðồng bằng Khu 5: 
10.732; Tây Nguyên: 3.436; Khu 
6: 1.254; Khu 10: 440; Ðông Nam 
Bộ: 14.121; Khu 8: 2.484; Khu 9: 
3.501); 61.267 bị thương (Cục Tác 
chiến, số 124/TGi, hồ sơ 1.103 (11-
2-1969)).” [36]

(Translation:

“111,306 cadres, soldiers of the 
armed forces and political cadres 
in the south were sacrificed and 
wounded, tens of thousands of 
revolutionary people have fallen” 
(excerpt from Institute of Research 
of Marxist-Leninism and Ho Chi 
Minh’s Thoughts: History of the 
Vietnamese Communist Party, 
volume 2 – 1954-1975, National 
Politics Publishing House, Hà Nội, 
1995, p. 441).

- Including 44,824 cadres, 
soldiers of the armed forces were 
heroically sacrificed (Route 9: 
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3,994; Trị Thiên [i.e., Provinces 
of Quảng Trị and Thừa Thiên]: 
4,862; Zone 5 Plains: 10,732; 
Western Highlands: 3,436; Zone 6: 
1,254; Zone 19: 440; Eastern South 
Vietnam: 14,121; Zone 8: 2,484; 
Zone 9: 3,501; 61,267 wounded 
(Directorate for Combat Actions, 
no. 124/TGi, file 1,103 (February 
11, 1969)).”

Ironically, however, the 
Americans saw it as a huge failure 
of the Free World, and, from 
that moment on, they decided to 
find ways to de-escalate the war, 
enter into negotiations with the 
Communists in order to withdraw.  
President Johnson ordered to stop 
the bombings of North Vietnam 
and announced that he would not 
seek re-election.  After he was 
elected, President Nixon carried 
out the withdrawal of troops in his 
Vietnamization program.  

The majority of the “orthodox” 
authors used the Tet Offensive in 
1968 as the starting point when 
the U.S. Government definitely 
realized that a victory in Vietnam 
would be impossible.  Three 
important books of the “orthodox” 
authors were: Vietnam: a history 
by Stanley Karnow, America’s 
longest war by George Herring, 
and A Bright shining lie by Neil 
Sheehan all reserved a large number 
of pages to talk about the Vietnam 
War until 1968 (1965-1968), while 
the discussion of the remaining 
period of the Vietnam War (twice in 
length from 1968 to 1975) was very 
sketchy as can be seen below:

• Vietnam: a history:

o For the period until 1968: 
567 pages (pp.1-567)

o For the period 1968-1975: 

only 102 pages (pp. 568-670)

• America’s longest war:

o For the period until 1968: 
221 pages (pp. 1-221)

o For the period 1968-1975: 
only 60 pages (pp. 222-282)

• A Bright shining lie:

o For the period until 1968: 
725 pages (pp. 1-725)

o For the period 1968-1975: 
only 65 pages (pp. 726-791) 

 In reality, it was very clear that 
since after the Tet Offensive the 
RVN and its Allies had won several 
big victories, sometimes having 
changed the course of the Vietnam 
War, and caused a lot of difficulties 
for the Communists.  

In addition to the two big victories 
in 1968 and 1972 (Summer of Fire, 
Defending An Lộc, Recapture 
of Quảng Trị, and Safeguarding 
Kontum), the U.S. army, under 
the command of General Abrams, 
applied a new strategy called 
“Clear and Hold” with a focus on 
pacification.  A high-ranking CIA 
agent, Mr. William Colby (formerly 
Chief CIA Station in Vietnam), was 
nominated to head CORDS (Civil 
Operations and Revolutionary 
Development Support), of which 
the main responsibility was to carry 
out a new pacification plan called 
APC (Accelerated Pacification 
Campaign).  The core program of 
the APC was the Phoenix Program 
aimed at destroying the VCI (Viet 
Cong Infrastructure) in order to re-
establish security for the hamlets 
and villages under the control of 
the RVN Government.  The APC 
Plan had the initial objective for 
the first three months (90 days) 
of neutralizing the VCI and re-

establishing security for 1,000 semi-
controlled hamlets.   This plan has 
achieved its initial objective very 
well in more than the planned 1,000 
hamlets.  In fact, in the beginning of 
January 1969, the RVN already had 
1,320 hamlets under its total control.
[37] The Phoenix Program caused 
great damages for the Communists 
as follows:  

“Between 1968 and 1972, Phoenix 
"neutralized" 81,740 people 
suspected of VC membership, 
of whom 26,369 were killed.  A 
significant number of VC were 
killed, and between 1969 and 1971 
the program was quite successful 
in destroying VC infrastructure in 
many important areas.” [38] 

Moreover, a number of limitations 
from the time of the Johnson 
administration were lifted.  After 
General Lon Nol organized the 
successful coup overthrowing the 
pro-Communist government of 
Prince Sihanouk at the beginning of 
1970, President Nixon, at the end of 
April 1970, ordered the U.S. troops, 
together with the ARVN, to cross 
the border, move into Cambodian 
territory, attack and destroy all 
Communist secured and secret zones 
located along the border, which had 
been authorized by Prince Sihanouk 
several years prior.  This operation 
achieved the following important 
results as can be seen below:

“Major General Nguyễn 
Duy Hinh, author of a postwar 
monograph, summed up results of 
the incursion overall, tabulating 
9,300 tons of weapons, ammunition, 
and supplies seized, plus 7,000 
tons of rice, altogether constituting 
enemy requirements for at least six 
months of operations in the COSVN 
area.” [39]  
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Within the same spirit of 
abolishing the limitations imposed 
during the administration of 
President Johnson, on May 9, 1972, 
President Nixon ordered the aircraft 
carrier USS Coral Sea to implement 
the blockage of Hải Phòng port 
(where North Vietnam received 
85% of its imported goods) by 
mining the Gulf of Tonkin.  And 
when North Vietnam unilaterally 
and blatantly left the Paris Peace 
Talks at the end of 1972, President 
Nixon ordered USAF to use B-52 
strategic bombers to carpet bomb 
Hà Nội for 13 days and nights 
during Christmas 1972 (Christmas 
Bombing) and forced Hà Nội to 
come back to the conference table.  

All these above-mentioned points 
show very clearly that the strategy 
that the U.S. applied from 1965 
(after bringing combat ground 
troops into South Vietnam) to 1968 
(Tet Offensive) was a total mistake, 
and, thus, could not help achieve 
victory.  We have also seen that 
with the new strategy, paying more 
attention to the issue of pacification, 
and, at the same time, all absurd 
barriers and limitations binding the 
hands of the military, and imposed 
by the American civilians, the U.S. 
army and the ARVN have achieved 
many clear-cut victories (during 
1968, 1970, and 1972), that really 
changed the course of the Vietnam 
War in favor for the allies.  All these 
points really helped to affirm that 
The Vietnam War definitely was not 
an unwinnable war and if the U.S. 
had applied a right strategy right 
from the beginning the U.S. and the 
RVN would have won the Vietnam 
War.   

If More Escalation Had Been 
Carried Out a Nuclear Confrontation 
Would Have Been Unavoidable

 As previously mentioned, 
the possibility of using nuclear 
weapons was referred to in the 
memo of the JCS dated May 20, 
1967 and caused some panic to 
Secretary of Defense Robert S. 
McNamara.  Let’s evaluate the 
value of this argument within the 
background of the Cold War and 
within the timeframe of 1965-1975.     

As presented in details in the 
previous part of this Chapter, the 
probability for the U.S. and the 
RVN, with a different strategy and 
without those absurd barriers and 
limitations, to win the Vietnam 
War, without resorting to the use of 
nuclear weapons, would have been 
quite high.  

 Now, let’s suppose that 
if even with a new strategy 
and without these barriers and 
limitations, the U.S. still could not 
win the war and had had to resort 
to the use of nuclear weapons then 
would a nuclear confrontation have 
occurred?

The answer is: very probably 
NOT.  Why NOT?

 If the U.S. had used nuclear 
weapons in the Southern part of 
China, China would not be able 
to retaliate, and, thus, there would 
NOT have been any “nuclear 
confrontation” because, in fact, 
only China would get the nuclear 
bombs.  China could not retaliate 
because, although they had already 
conducted some nuclear tests since 
October 1964, China did not yet 
develop the delivery system, i.e., 
intercontinental missiles with 
nuclear warheads.  Moreover, during 
the 1960s, China was still suffering 
from the seriously chaotic and 
divisive Cultural Revolution.  Only 
the Soviet Union had the means of 

retaliation against the U.S.  But the 
probability for the Soviet Union to 
engage in a nuclear confrontation 
with the U.S. was almost certainly 
NIL.  There were two historical 
events, which could help us reach 
that conclusion.

 First, during the 1962 Cuban 
Crisis, the Soviet Union had blinked 
in the showdown with the U.S. ready 
to accept a nuclear confrontation, 
and decided to dismantle all 
missiles already installed in Cuba.  
The Soviet Union had refused to 
sacrifice for Cuba, why should it 
sacrifice for China?

 Second, the Soviet Union 
and China, during the 1960s, 
became enemies, and fought each 
other quite a few fierce battles in 
their border war in 1969 (from 
March 2 to September 1, 1969) in 
Zhenbao Island, on the Ussuri River, 
close to the border of Manchuria.  It 
was exactly during the period of this 
border conflict that the Soviet Union 
has already explored the possibility 
to carry out a pre-emptive nuclear 
attack against the Chinese nuclear 
research and development facilities.  
The Soviet Union approached and 
sounded out the communist parties 
of Australia, Finland and Italy, and 
even the U.S. on that issue.[40]

Concluding Remarks

This Chapter has shown very 
clearly that the judgment “The 
Vietnam War was an unwinnable 
war” was totally wrong.  If, right 
from the beginning, the U.S. 
had applied a different strategy, 
completely without the absurd 
barriers and limitations, it could 
have won the Vietnam War, and 
with a much lower price.  In reality, 
the U.S. had not done it.  Moreover, 
with the unscrupulous betrayal of 
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the U.S. 93rd (1973-1975) and 94th 
(1975-1977) Congresses under the 
total control of the Democratic Party, 
abandoning its ally, cutting off all 
military aids, the U.S. Government 
had to witness the tragic result as 
its ally, the RVN, had to surrender 
and ceased to exist. (See details in 
Chapter Nine).  An American author 
of the “revisionist” school has given 
a very correct judgment of the defeat 
of the RVN as follows:  

“The South Vietnamese regime 
did not fall in 1975 because it was 
uniquely corrupt and illegitimate.  
It fell to Soviet-equipped North 
Vietnamese tanks only because 
the United States, which had 
left troops in South Korea to 
defend a comparably corrupt 
and authoritarian dictatorship, 
had abandoned its allies in South 
Vietnam.” [41] 
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“1925-1964.” Tập II: 1945-1954 
(Memoir “1925-1964”: Volume II: 
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Nam Cali, Hoa Kỳ, phát hành trên 
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VIÊT-NAM, 
LE DRAPEAU 

NATIONAL 
(1948-1975)

Documents sur le drapeau national en vigueur sous 
l’État national du Viêt-Nam (Quốc gia Việt-Nam) de 
1948 à 1954 puis sous la République du Viêt-Nam de 
1955 à 1975.

Apparu officiellement en juin 1948, la signification 
du drapeau national vietnamien est présentée dans une 
brochure éditée à l’occasion de la sixième session de 
l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations 
Unies (décembre 1951) et publiée au cours du premier 
trimestre 1952 :

vietnam_ledrapeaunational

Cliquer sur l’image pour l’agrandir

L’accent est mis sur la signification des deux 
couleurs : le fond jaune d’or pour le passé impérial 
et l’indépendance, les trois bandes rouges pour la 
réunification des trois régions (Ky, Nord, Centre et 
Sud) et l’unité nationale.

Après une longue période coloniale et l’établissement 
d’une République autonome (1946-1948), la 
Cochinchine réintègre le Viêt-Nam en juillet 1949.

En 1969, sous la Seconde République (1967-1975) 
établie au Sud du 17e Parallèle, un ouvrage édité par le 

Gouvernement sud-vietnamien donnait les dimensions 
du pavillon national et complétait la signification des 
couleurs :

Le Drapeau national du Viêt-Nam a été créé par 
ordonnance n° 5 du 14 juin 1948 du Gouvernement 
Central provisoire du Viêt-Nam, publiée au n° 2 du 
Journal Officiel du Viêt-Nam (18 juin 1948), les 
caractéristiques de ce drapeau sont les suivantes :

“L’emblème national est un drapeau sur fond jaune 
dont la hauteur est égale aux deux tiers de la largeur, 
comportant dans sa partie médiane, sur toute sa largeur, 
trois bandes rouges horizontales ayant chacune une 
hauteur égale au quinzième de la hauteur totale et 
séparées les unes des autres par des espaces d’égales 
dimensions”2.

Ce drapeau fut aboré pour la première fois le 5 juin 
1948 sur le bateau Dumont d’Urville, amarré en baie 
d’Along, au moment de la signature des accords franco-
vietnamiens par Emile Bollaert, Haut-Commissaire 
de France et le Général Nguyên-van-Xuân, Chef du 
Gouvernement provisoire du Viêt-Nam, consacrant en 
principe l’unité et l’indépendance du Viêt-Nam.

Le fond jaune est la couleur traditionnelle de la 
terre ancestrale, des épis d’or des rizières, et du métal 
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considéré comme le plus précieux par l’humanité.

La triple bande rouge représente les trois grandes 
régions du Viêt-Nam (Nord, centre, Sud) désormais 
réunies dans la communauté nationale. Le rouge, 
couleur faste, symbolise le succès.

Malgré le partage du Viêt-Nam, consécutif à la 
signature des accords de Genève en juillet 1954, les 
différents gouvernements qui se sont succédé depuis 
lors ont décidé de maintenir ce drapeau, pour maintenir 
la continuité de la lutte du peuple vietnamien pour son 
intégrité territoriale et son indépendance nationale3

Après 1975, ce drapeau symbolise la communauté des 
réfugiés vietnamiens anti-communistes. Il a été reconnu 
officiellement par certains États des États-Unis, par 
certaines localités du Canada et de l’Australie comme 
étant représentatif de la communauté vietnamienne 
exilée.

DieuHanh_CoVangBaSocDoDéfilé annuel à Little 
Saigon (Californie) lors de la fête du nouvel an.

Il est utilisé lors des commémorations de la chute de 
Saigon (30 avril 1975, jour de ressentiment national ou 
Ngày Quốc hận) et lors de la Journée de commémoration 
le 19 juin dédiée aux Forces armées de la République 
du Viêt-Nam.

quanky_vnchDrapeau des forces armées de la 
République du Viêt-Nam (Quân kỳ QLVNCH).

En juillet 2008, des associations vietnamiennes 
organisèrent le “60e anniversaire du drapeau du Viêt-
Nam libre” :

 

Image “à la une” : “Drapeau national du Viêt-
Nam”, extrait de Réalités vietnamiennes (Les réalités 
permanentes), Saigon, 1969, 3e édition revue et 
corrigée, (illustration non paginée en ouverture du ch. 
IV sur “Les emblèmes nationaux”).

Notes

Extrait de: Viêt-Nam, Vieille nation, État jeune, Paris, 
1952, non paginée. 

Cette partie en italiques correspond à l’article 3 
de l’Ordonnance n°3 du 2 juin 1948 fixant le statut 
provisoire du Viêt-Nam annulée par l’Ordonnance n° 4 
du 8 juin 1948 et reprise à l’identique dans l’Ordonnance 
n° 5 du 14 juin 1948 portant sur l’organisation provisoire 
des pouvoirs publics du Viêt-Nam, Cf. État du Viêt-
Nam, Code administratif (Tome 1), Saigon, Impr. des 
J.O. 1953, bilingue, voir pp. 32 et 58 (pour le texte en 
vietnamien), pp. 352 et 378 (texte en français) Extrait 
de Réalités vietnamiennes (Les réalités permanentes), 
Saigon, 1969, p. 52.
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 The Republic of Vietnam 
(RVN) was declared 

dead at noon of April 30, 1975.  
Every South Vietnamese knew that 
fact.  And they knew that the RVN 
lost the war because it had been 
abandoned by the U.S.  For several 
years, most South Vietnamese 
people hated President Richard 
M. Nixon and National Security 
Advisor (and later Secretary of 
State) Henry A. Kissinger, believing 
that they had sold out the RVN and 
stabbed it in the back with the Paris 
Accords signed on January 27, 
1973.  This Chapter tries to analyze 
the abandoning of the RVN by the 
U.S. and find out who was to blame.  

The War Between U.S. Executive 
and Legislative Branches 1973-
1975

After the presidential and congress 
election of November 7, 1972, at 
the beginning of 1973, following 
President Richard M. Nixon’s 
inauguration for his second term on 
January 20, 1973, the U.S. politics 
was divided with the President from 
one party while the House and the 
Senate were controlled by the other 
party; more precisely:  

• Executive: President Nixon, 
a Republican, won a big landslide, 
defeating his Democratic opponent, 
South Dakota’s Senator George 
McGovern, as follows:

o In terms of popular votes: 
Nixon received 47.1 million 
votes (60.7%); McGovern got 
only 29.1 million votes (37.5%)

o In terms of electoral 
votes: Nixon received 520 votes 
(Nixon won in 49 states, including 
South Dakota, the home state 
of McGovern); McGovern got 
only 17 votes (McGovern won 
only one state, Massachusetts, 
and Washington, DC.[1]

• Legislative: On the contrary, 
U.S. Congress (93rd, from 3-Jan-
1973 to 3-Jan-1975) was under 
total control of the Democratic 
Party with the following details:

o In the House of 
Representatives: The Democrats 
had the majority of 241 seats 
while the Republicans had 
the minority of 192 seats. 

o In the Senate: The Democrats 
held the majority with 56 senators 
while the Republicans had the 
minority with only 42 senators.[2]

Under the seriously divisive 
and highly tense U.S. political 
atmosphere created by the Vietnam 
War, the results of the 1972 
elections showed very clearly that 
the American people wanted the 
following two goals: 

•   The Republican administration, 
led by President Nixon, would be 
successful in its negotiations to end 
the war.

• The Democratic Congress, 
with an absolute majority in both 
chambers, would be successful in 

guaranteeing that the U.S. would 
not be drawn into a similar war.   

  In such situation, both the 
Executive Branch and the 
Legislative Branch believed they 
had a very solid base for their 
“mandate” to achieve what the 
people had wanted.    But at the 
same time, they also understood 
very clearly the limitation of their 
“mandate” because the other side 
had their “mandate” too.    

On the Executive side, President 
Nixon, in his memoir, had the 
following judgment in the evening 
of November 7, 1972 while the 
votes were still being counted: 

“In state after state we were 
winning big.  Texas, for example, 
was going to be ours by more than 
a million votes.   But there was also 
bad news: we were not picking 
up enough congressional seats to 
provide the legislative support my 
own New Majority mandate would 
need.” [3] 

In order to persuade President 
Thiệu to co-sign the Paris Accords, 
President Nixon, in his secret letters 
to President Thiệu, promised, not 
only one time but many times, that 
the U.S. would retaliate if North 
Vietnam violated the Accords.  
That promise was again repeated 
in President Nixon’s secret letter of 
January 5, 1973 to President Thiệu:   

“…we will respond with full force 
should the settlement be violated by 
North Vietnam.” [4] 

All of these secret letters were 
drafted by National Security 
Advisor Dr. Henry A. Kissinger, 
and signed by President Nixon.  Mr. 
Kissinger, however, never said a 
word about them.  Moreover, since 
he knew clearly that the Legislative 
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Branch would oppose a repetition 
of the Vietnam War, after the Paris 
Accords was signed, he always 
avoided to give direct answers 
to the American correspondents’ 
questions whether the U.S. would 
send its troops back to Vietnam in 
case North Vietnam violated the 
Accords.  In his book, “Kissinger: a 
biography,” author Walter Isaacson 
recorded as follows:

“Asked at a news conference in 
early 1973 if the U.S. “would ever 
again send troops into Vietnam” 
if the accord was violated, he 
responded: “I don’t want to comment 
on a hypothetical situation that we 
don’t expect to arise.” [5] 

From the Legislative Branch, 
the Democratic Congressmen and 
Senators saw very clearly President 
Nixon’s and Kissinger’s policy 
through the Vietnamization of the 
War with the continued military 
aids for the RVN, the transfer of 
military bases and equipment to the 
ARVN from 1969 synchronously 
with the withdrawal of U.S. troops.  
The strengthening of the ARVN’s 
fighting capability reached its 
peak through the two aid programs 
called Enhance (May 1972) and 
Enhance Plus (October 1972).  
These two programs transferred to 

the ARVN, within a very short time, 
an unprecedented huge amount of 
equipment as follows: 

• Enhance transferred:

o 69 helicopters

o 55 jet fighters

o 100 aircraft of other kinds

o 7 patrol boats

o 2 battalions of air defense 
artillery

o 3 battalions of 175-mm big 
canons

o 2 battalions of M-48A3 
tanks

o 141 TOW missile launchers

• Enhance Plus transferred:

o 234 F-5A and A-37 jet 
fighters

o 32 C-130 cargo planes

o 177 UH-1H helicopters

o 72 armored vehicles

o 177 personnel carriers

o 1,726 transport vehicles [6]

After these two waves of 

equipment transfer, the AFVN 
became the 4th largest air force in 
the world in terms of the number of 
aircraft (only behind the U.S., the 
Soviet Union, and China).  

The U.S. Congress under the 
Democratic Party’s control, 
therefore, did everything to prevent 
a repetition of the Vietnam War 
from happening.  In order to achieve 
this objective, the Democratic 
Congressmen and Senators believed 
that they had to pass a legislation 
to limit the president’s power to 
deploy U.S. troops overseas.  That 
was the reason for Congressman 
Clement J. Zablocki (Democratic - 
Wisconsin) to submit to the House 
the bill for the War Powers Act on 
May 3, 1973.  The bill was passed 
in the House on July 10, 1973, and 
in the Senate on July 20, 1973, but 
it was vetoed by President Nixon 
on October 24, 1973.  The U.S. 
Congress re-tabled the bill and this 
time defeated President Nixon’s 
veto, on November 7, 1973, with an 
absolute majority vote of 284/135 in 
the House, and 75/18 in the Senate.
[7] The War Powers Act required 
that the president notify Congress 
within 48 hours the deployment of 
U.S. troops overseas, and forbade 
the use of troops more than 60 days 
unless there was a permission from 
Congress or a declaration of war by 
Congress.  

Meanings and Roles of the Paris 
Accords  

The two opposing sides within the 
U.S. government, President Nixon 
and National Security Advisor 
Kissinger (later, from September 
22, 1973, Secretary of State) on one 
side, the Democratic congressmen 
and senators on the other, were 
fighting each other continuously in 
the issue of policy for the RVN after 
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the signing of the Paris Accords on 
January 27, 1973.  After all, what 
were the real meanings of the Paris 
Accords?

Right from the beginning of the 
negotiations with North Vietnam, 
Nixon and Kissinger had the three 
following clear objectives: 1) A 
cease-fire must be achieved at all 
cost, i.e., the war must be resolved 
militarily so that the U.S. could 
complete its troop withdrawal 
from Vietnam, and bring home all 
prisoners held by North Vietnam in 
Hà Nội; 2) The political resolution 
of the war would be left to the 
Vietnamese parties; 3) American 
aids would continue to help the 
RVN survive.   

It was precisely for the above-
mentioned objective no.1, the U.S. 
accepted even to allow the North 
Vietnamese troops to stay in the 
South while the U.S. withdrew 
its troops from South Vietnam.  It 
was also to achieve this objective, 
President Nixon, despite the fierce 
opposition by Congress and the 
American people, ordered the 
Christmas Bombing in 1972 to force 
North Vietnam to come back to the 
conference table and sign the Paris 
Accords.  Also, for this objective 
no. 1, President Nixon, in his 
secret letter of January 20, 1973 to 
President Thiệu, blatantly said that 
even if the RVN refused to sign, the 
U.S. would go ahead, unilaterally 
sign the Accords: 

“I must meet with key 
Congressional leaders Sunday 
evening, January 21, to inform them 
in general terms of our course.  If you 
cannot give me a positive answer by 
then, I shall inform them that I am 
authorizing Dr. Kissinger to initial 
the Agreement even without the 
concurrence of your Government.  In 

that case, even if you should decide 
to join us later, the possibility of 
continued Congressional assistance 
will be severely reduced.” [8] 

Why did Nixon and Kissinger give 
the signing of the Paris Accords such 
high priority?  This was one of the 
most important points in Nixon’ and 
Kissinger’s strategy of resolving 
the Vietnam War that we need to 
understand clearly.   When he ran 
for the U.S. presidential election in 
1968, Mr. Nixon saw clearly that 
the Vietnam War had become the 
cause of the very serious division 
within the American people and 
that it would have to be ended as 
soon as possible.  He ran with the 

promise to negotiate for ending 
the war, and he won, defeating his 
opponent, Democratic candidate 
and current Vice-President Hubert 
H. Humphrey, but he won with 
a very narrow margin (Nixon: 
31,783,783 votes or 43.4%; 
Humphrey: 31,271,839 votes or 
42.7%) [9] He also realized that the 
American people were opposing the 
Vietnam War because the war did 
not have any legal basis.  In World 
War II, un 4 years (1941-1945), 
the U.S. lost almost half a million 

soldiers killed in action (416,800), 
but its commitment was supported 
100% by the people without any 
opposition.  Why?  Because it was 
a war declared by U.S. Congress 
on December 8, 1941, one day after 
the Japanese attack of Pearl Harbor.  
Both Mr. Nixon and Mr. Kissinger 
did not have any illusion that North 
Vietnam would respect and comply 
with the Paris Accords.  Both of them 
thought and believed that North 
Vietnam would violate the Accords, 
attack the RVN to achieve its 
objective of unifying Vietnam.   And 
because of that firm belief, both of 
them needed some solid legal basis 
to retaliate these violations without 

facing any opposition.  The Paris 
Accords would be that needed solid 
legal basis.  Mr. Kissinger presented 
this strategy very clearly at the 
meeting at the beginning of January 
1973 with Mr. Bùi Diễm, President 
Thiệu’s Roving Ambassador, and 
Mr. Trần Kim Phượng, South 
Vietnamese Ambassador in the U.S. 
as follows:

“We thought that if we could 
end the war honorably, with your 
government in office and with clear 
obligations in the agreement, that 
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we would have so much authority 
afterwards that if we said that 
North Vietnam was violating the 
agreement, we could bomb them and 
no one would challenge us. … Who 
knows today about the armistice 
was all about in Korea? If Korea is 
attacked, we would defend it.  Why 
should we do this in Korea and not 
in Vietnam? There is no reason. 
… With an army of over a million 
and controlling a large part of the 
territory, we think you can handle a 
ceasefire, at least for a long enough 
period until there are violations of 
the agreement. … We thought in 
that the name of an agreement we 
would be better able to help than in 
the name of war.  That is our cold-
blooded appraisal. … The only use 
of provisions is to give us a pretext 
to act. … The agreement buys 
time.” [10] 

This judgment was completely 
in line with President Nixon’s 
commitment in his previously 
mentioned secret letter of January 
5, 1973 to President Thiệu.

After the Paris Accords was 
signed on January 27, 1973, the U.S. 
continued to lobby the international 
community to support the Accords.  
The result was that an  international 
conference was convened in 
Paris on March 2, 1973 with the 
participation of nine countries, the 
U.S., the United Kingdom, France, 
Canada, China, the Soviet Union, 
Indonesia, Hungary, Poland, and the 
three parties involved in the Vietnam 
War, the RVN, the DRV, and the 
PRG, and with the presence of the 
Secretary-General of the United 
Nations; all participants signed the 
joint communique recognizing the 
Paris Accords and guaranteeing the 
peace in Indochina.[11]

In order to fulfill President Nixon’s 

commitments to forcefully retaliate 
North Vietnamese violations of the 
Paris Accords, the U.S. had several 
concrete preparations.  Since they 
had known for certain in advance 
that the sending of combat ground 
troops back to Vietnam was 
completely infeasible, Nixon and 
Kissinger could only retaliate these 
violations against the Paris Accords 
by Air Force with B-52 strategic 
bombers to minimize possible 
damages by the air defense network 
of North Vietnam.  Among these 
preparations, the establishment of 
a special Air Force unit in Thailand 
was very important.  It was the 
Command of the United States 
Support Activities Group / Seventh 
Air Force (USSAG/7AF) located 
in Nakhon Phanom, northeast 
of Thailand, with the following 
mission:

“USSAG/7AF, Thailand, will plan 
for resumption of an effective air 
campaign in Laos, Cambodia, RVN 
and NVN as directed by CINCPAC; 
…” [12] 

Another document of the Office 
of Air Force History of the USAF 
Headquarters confirmed the 
existence of that unit: 

“… The U.S. Support Activities 
Group / Seventh Air Force (USSAG 
/ 7AF) command allowed the 
United States to retain a full military 
position, not in South Vietnam, but 
in Thailand.  Its considerable forces, 
in conjunction with Strategic Air 
Command (SAC) forces and the 
U.S. Seventh Fleet, were intended 
primarily as a deterrent and warning 
to North Vietnam not to overrun 
South Vietnam. There is no doubt 
that President Nixon believed he 
would be able to use American 
air power in Thailand to keep his 
promises to protect South Vietnam 

against North Vietnamese cease-fire 
violations.” [13] 

In fact, facing with serious 
violations by North Vietnam, such 
as the continued infiltration of troops 
into South Vietnam through the Ho 
Chi Minh Trail, the U.S. had very 
clear warnings.  Following are the 
details of these warnings mentioned 
in the same previously mentioned 
document:  

“On April 1, on the Meet The 
Press television program, Defense 
Secretary Richardson warned 
Hanoi that failure to comply with 
the cease-fire agreement could 
result in a resumption of US mining 
and bombing of North Vietnamese 
heartland.  A few days later, Deputy 
Secretary of Defense William P. 
Clements said the President had 
asked for and received a list of 
possible military actions to back 
up his warning.  Clements said he 
didn't think "the President has any 
intention of letting this situation go 
down the drain.” [14] 

At the conference “The Paris 
Agreement on Vietnam: twenty-
five years later” held at The Nixon 
Center, in Washington, D.C., in 
April 1998, Mr. Kissinger said 
clearly:

“President Nixon had decided 
to resume bombing in March ‘73, 
when the infiltration started. And 
he and I had a little debate whether 
to do it while we still had prisoners 
there, or whether to wait until all the 
prisoners were out, and he decided 
to do it after the last prisoner was 
out, early in April.” [15] 

Unfortunately, right at that time, 
April 1973, the Watergate affair 
[16] exploded, and President Nixon 
no longer had time to implement 
the bombings of North Vietnam 
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as warned by the U.S.  Author Dr. 
Larry Berman, in his book, “No 
peace, no honor: Nixon, Kissinger, 
and betrayal in Vietnam,” cited an 
article by William F. Buckley, Jr., 
printed in The Wall Street Journal, 
issue of April 27, 1975, with the 
following information:  

“…that Watergate had derailed the 
president’s plan to pulverize Hanoi 
… My own information is that it 
was planned, sometime in April, 
to pulverize Hanoi and Haiphong.” 
[17]  

President Nguyễn Văn Thiệu 
officially visited the U.S. from April 
2 to April 4, 1973.  President Nixon 
received him in San Clemente, 
California (President Nixon 
decided not to receive President 
Thiệu in Washington, D.C. for 
fear of creating a new anti-war 
demonstration), and repeated his 
commitments to support the RVN 
as well as his promises to retaliate 
forcefully if North Vietnam violated 
the Paris Accords.  After their talks, 
a Joint Communique was issued 
on April 3, 1973, which included 
the following very clear and strong 
statement:

        “Both Presidents, while 
acknowledging that progress was 
being made toward military and 
political settlements in South 
Vietnam, nevertheless viewed 
with great concern infiltrations 
of men and weapons in sizable 
numbers from North Vietnam into 
South Vietnam in violation of the 
agreement on ending the war, and 
considered that actions which would 
threaten the basis of the agreement 
would call for appropriate vigorous 
reactions.” [18] 

Betraying RVN: US Congress 
Controlled by Democratic Party

While President Nixon and his 
associates actively tried to force 
Hà Nội to comply with the Paris 
Accords, the U.S. Congress actively 
worked in the opposite direction.    

    First of all, as previously 
mentioned, the 93rd Congress, 
under total control of the 
Democratic Party in both chambers, 
passed the War Powers Act aimed 
at tying the hands of the Nixon 
administration in the use of military 
forces. Within this disadvantageous 
internal political turmoil, President 
Nixon and Mr. Kissinger committed 
a grave mistake in their decision 
not to submit the Paris Accords for 
ratification by Congress because 
they thought it would not pass the 
Senate.    

At the previously mentioned 
conference,“The Paris Agreement 
on Vietnam: twenty-five years 
later,” one participant, USAF 
retired General Charles Graham 
Boyd (General Boyd was the unique 
among the American prisoners held 
at Hỏa Lò prison in Hà Nội; he 
later became a four-star general 
of the USAF) made the following 
judgment:     

“I believe that had the Paris Peace 
Accords been brought back and 
presented to the Congress of the 
United States for ratification that 
we would have been able to sustain 
the support necessary to honor the 
commitment to the government of 
South Vietnam. …  it seems to me 
that it would have been very difficult 
for the Congress of the United 
States to have refused at that point 
to support a document knowing 
that it would not lead to withdrawal 
of troops and a repatriation of the 
prisoners if they did not do so. It 
would have made them stakeholders 
in that process, making it impossible 

to pull the rug out from under the 
Paris Peace Accords the following 
year. …” [19] 

General Boyd might have been 
right.  The U.S. Senate, although 
under control by the Democrats 
(that made President Nixon and 
Kissinger worry), might still have 
ratified the Paris Accords because 
a poll taken at the end of January 
1973, immediately after the signing 
of the Accords, showed that a very 
high percentage of the American 
people supported the Accords: 

“Gallup polls in January 1973 
showed that 80 percent were 
satisfied with the Paris Agreement, 
58 percent believed that it was 
indeed a “peace with honor,” [20] 

Realizing Nixon administration’s 
intention to retaliate against the 
violations of the Paris Accords by 
resuming the bombings of North 
Vietnam, which could revive the 
Vietnam War, the U.S. Congress 
tried to prevent it from happening 
by cutting down military aids for 
the RVN.  

Right at that point in time, 
the Watergate exploded. The 
U.S. internationally respected 
newspapers, such as Time, New 
York Times, and especially the 
Washington Post, with the two 
reporters Bob Woodward and Carl 
Bernstein, began to expose the affair, 
showing high-ranking officials of 
the Department of Justice, the two 
security agencies CIA, FBI, and 
even the White House were involved 
in the break-in of the Democratic 
Party Campaign Committee at 
the Watergate building, and later 
in the cover-up of the affair.  The 
confidence in President Nixon 
plummeted dramatically:[21]

• In January 1973: after his re-
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election and the signing of the Paris 
Accords, a Gallup poll showed that 
he got 68% support of the people

• In April 1973: the support 
went down to 48%

• In August 1973: the support 
was only 31%  

From mid-April 1973, knowing 
that North Vietnam continued the 
infiltration of troops into the South, a 
clear violation of the Paris Accords, 
Kissinger recommended President 
Nixon many times to implement 
the retaliation but Nixon took it 
lightly and let it go because he was 
very much busy dealing with the 
Watergate affair.  Author Johannes 
Kadura, in his book, The War after 
the War, described it very clearly as 
follows: 

“Kissinger reasoned, “Whatever 
the cost may be, in my judgment it 
will be far less than the cost which 
we will have to pay if, because of 
our inaction now, the Agreement 
completely fails as a result of major 
North Vietnamese actions in the 
coming months.”  Nixon, however, 
did not make the hard decision, 
favored by Haig and Kissinger, to 
extensively bomb the Ho Chi Minh 
Trail and (possibly) infiltration 
routes across the Demilitarized 
Zone. … Confronted with the 
increasingly unsettling domestic 
crisis, Nixon did not have the nerve 
to raise the stakes in Indochina.” 
[22]

Having seen clearly Nixon’s 
reluctance and even lack of fighting 
spirit, the U.S. Congress, under the 
absolute control of the Democratic 
Party, started to strongly push 
forward its ani-war policy.  As 
already mentioned, Congressman 
Zablocki submitted the bill for the 
War Powers Act in the House on 

May 3, 1973.  Next, it tried to limit 
the U.S. intervention in Cambodia.  
For a long time, Cambodia, under 
the leadership of Prince Norodom 
Sihanouk, allowed the Communists 
(i.e., North Vietnam and the Viet 
Cong) to establish their bases 
on its territory.  In March 1970, 
while Sihanouk was in France for 
an official visit, Prime Minister 
Lon Nol staged a successful coup, 
eliminating Sihanouk.  Cambodia 
re-established diplomatic relations 
with the U.S.  In April 1970, the 
ARVN, in co-ordination with the 
American troops, crossed the 
Cambodian border, attacked and 
destroyed the Communist bases.  
The Vietnam War was expanded to 
Cambodia.  After the Paris Accords 
was signed on January 27, 1973, 
Lon Nol also unilaterally declared a 
cease-fire in Cambodia.  The Khmer 
Rouge (Cambodian Communists) 
did not agree with the cease-fire, 
continued the war, and in April 
1973, they were closing in and 
surrounded the capital city of Phnom 
Penh.  President Nixon ordered the 
7th Air Division of the USAF to 
bomb all Khmer Rouge positions 
and broke the siege of Phnom Penh.  
On June 25, 1973, the U.S. House 
passed a bill, which was originated 
from and was already passed by the 
Senate, to cut off all funds reserved 
for the bombings of the USAF in 
Cambodia, effective on June 30, 
1973.  Of course, President Nixon 
immediately vetoed this bill.  Right 
at that point in time, the testimony 
by John Dean [23] before the 
Senate’s investigation committee 
[24] revealed that Nixon himself 
had been involved in the Watergate 
affair, leading to the further decline 
of the popular confidence in Nixon.  
Although it did not have enough 
votes to beat President Nixon’s veto, 
the U.S. Congress still continued 

to table the bill, and Senator Mike 
Mansfield, Senate Majority Leader, 
announced that the bill would be 
tabled again and again until it was 
passed.  Following is what he said 
verbatim:

“again, again and again until the 
will of the people prevails.” [25] 

President Nixon realized that 
he could not win, he accepted a 
compromise with the Congress: let 
the bill pass with two changes: 1) 
extending the last day of bombing 
in Cambodia from June 30, 1973 
(as in the bill) to August 15, 1973, 
and 2) making the bill applicable to 
North and South Vietnam too.  This 
legislation was called Supplemental 
Appropriations Act for FY 1973, it 
included the following clause:  

“None of the funds herein 
appropriated under this act may 
be expended to support directly 
or indirectly combat activities in 
or over Cambodia, Laos, North 
Vietnam, and South Vietnam by 
United States forces, and after 
August 15, 1973, no other funds 
heretofore appropriated under any 
other act may be expended for such 
purpose.” [26] 

After this legislation was signed 
into law by President Nixon, Mr. 
Kissinger lamented as follows:

“It is getting impossible to do 
anything in Indochina. … That 
finishes us.” [27] 

After June 1973, for the U.S. 
officials in Washington, D.C., the 
collapse of the RVN was considered 
only as a matter of time.  It was 
highly probable that from that time, 
even Mr. Kissinger also thought 
about a “decent interval,” just like 
what author Frank Snepp, the CIA 
Intelligence Analyst at the U.S. 
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Embassy in Saigon, until April 
29, 1975, coined it in his famous 
book, Decent interval: an insider’s 
account of Saigon’s indecent end, 
published by Random House in 
1977.  According to this point of 
view, the U.S. must find some way 
to help the RVN extend its survival 
for a decent period of time, two or 
three years, so that the U.S. could 
avoid being seen as abandoning its 
ally.   This could be true because 
Mr. Kissinger, in one of his books, 
revealed his thinking as follows:  

“As for Indochina, I observed it 
with the melancholy shown toward 
a terminally ill relative, hoping for a 
long respite and a miracle cure I was 
unable to describe.” [28] 

During 1973-1974, in terms of 
U.S. internal politics, the Watergate 
affair was getting more serious, and 
President Nixon had to spend a lot 
of his time to deal with it.  In the 
meantime, in terms of international 
politics, there were many important 
crises happening, such as the military 
coup against President Allende in 
Chile (September 11, 1973), the 
Yom Kippur War in the Middle 
East (from October 6 to October 25, 
1973) between Israel and an Arab 
alliance led by Egypt and Syria, 
and the oil crisis of summer 1973.  
In such circumstances, the Vietnam 
issue became much less important.  
Before that, during his first term, 
President Nixon always gave more 
weight to the foreign affairs and 
acted as if he were the Secretary 
of State (the role of Mr. William 
P. Rogers as Secretary of State 
was very obscure; President Nixon 
almost always discussed issues in 
foreign affairs only with National 
Security Advisor Kissinger).  Now, 
confronting with the increasing 
seriousness of the internal affairs 
caused by the Watergate, President 

Nixon felt that he could no longer 
spend more time in foreign affairs, 
and decided, on September 22, 
1973, to nominate Mr. Kissinger to 
replace Mr. Rogers as Secretary of 
State.   

Right at the moment the Nixon 
administration was troubled with 
the political storm created by the 
Watergate crisis, another bad luck 
struck: Vice-president Spiro Agnew, 
former Governor of Maryland, 
was exposed by the media that he 
had been involved in a corruption 
scandal during his time in Maryland.  
At the trial, he pleaded guilty, and 
had to resign on October 10, 1973.  
President Nixon had to find someone 
to replace him and Mr. Gerald Ford, 
Republican House Minority Leader, 
was chosen.  At the end of October 
1973, the Watergate crisis entered 
a new period, much more serious 
when President Nixon decided to 
fire Special Prosecutor Archibald 
Cox because Mr. Cox demanded 
many times that the White House 
deliver the tapes recording the 
conversations of President Nixon 
with his important associates in his 
office.  President Nixon ordered 
Attorney General Elliot Richardson 
to fire Cox, but Richardson refused, 
and resigned.  Nixon had to fire 
Cox himself and dissolved the 
Office of the Special Prosecutor.  
His actions caused a huge political 
storm of protests from the American 
people and the U.S. Congress.  
President Nixon had to take a step 
back, he nominated a new Special 
Prosecutor, and announced that he 
would deliver the tapes.   

Having witnessed the collapse of 
President’s political prestige, the 
U.S. Congress re-tabled the bill for 
War Powers Act, previously vetoed 
by President Nixon on October 24, 
1973, and this time, on November 

7, 1973, it succeeded in defeating 
Nixon’s veto by an absolute majority 
vote in both chambers: 284/135 in 
the House, and 75/18 in the Senate.  
The Nixon administration had its 
hands tied vis-à-vis the direct use 
of the USAF special unit USSAG 
/ 7AF (located in Thailand, as 
previously mentioned) to retaliate 
against North Vietnamese violations 
of the Paris Accords.  Nixon and 
Kissinger, however, still had other 
means to stop North Vietnam’s 
attack to conquer the South.  

Right from the beginning of 
the Paris Peace Talks, Nixon and 
Kissinger already had in mind the 
two following plans: 1) Plan A, 
known as Equilibrium Strategy, was 
to provide  all means of support to 
help the RVN fight back any attack 
from North Vietnam, and, on that 
basis, would proceed to negotiate 
a cease-fire, allowing the U.S. to 
withdraw its troops and to bring 
home all their prisoners; and, 2) 
Plan B, acting as an Insurance 
Policy, would be used when the 
U.S. could no longer support the 
RVN, including two parts: 1) Using 
the tripartite relationship US – 
Soviet Union – China in its effort 
to prevent North Vietnam from 
conquering the South; and, 2) In 
case of failure of Part 1, i.e., the 
collapse of South Vietnam could 
not be avoided, trying to minimize 
the damage to the U.S. prestige 
within the international community.
[29]     

Immediately after the U.S. 
Congress passed the Appropriations 
Act for FY 1973, cutting off all funds 
appropriated for Indochina at the 
end of June 1973, showing clearly 
that Plan A would not be feasible, 
Nixon and Kissinger moved into 
the implementation of Part 1 of 
Plan B.  Kissinger had a meeting 
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with Anatoly Dobrynin, Russian 
Ambassador in the U.S., to remind 
him of the “détente” policy between 
the U.S. and the Soviet Union, and 
let him know that the U.S. would 
withdraw from Cambodia, with the 
intention to encourage the Soviet 
Union making some influence 
on North Vietnam in the same 
“détente” direction.  In November 
1973, Kissinger went to Beijing to 
meet Zhou Enlai, Prime Minister 
of the People’s Republic of China.  
Both actions, aimed at utilizing the 
tripartite relationship U.S. – Soviet 
Union – China, did not bring about 
any result.  Nixon and Kissinger did 
not have any choice but turn to the 
implementation of Part 2 of Plan B, 
making any effort to show that the 
U.S. had done everything it could in 
helping the RVN.  At the end of June 
1973, Nixon agreed when Kissinger 
said to him: 

“I think if we have to go down, 
the record must show that we did 
everything.” [30] 

Their effort to implement Part 2 
of Plan B also had the secondary 
objective, which was to show the 
whole world that the responsibility 
of losing South Vietnam to the 
Communists did not belong to the 
U.S. Executive Branch (i.e., first the 
Nixon Administration, and then the 
Ford Administration) but did belong 
completely to the U.S. Congress.  

And, later, history did show that 
that judgment was exactly accurate.  
The U.S. Congress did not hesitate 
but actively played the role of a 
traitor in its abandoning of the 
RVN, by first cutting off and then 
terminating military aids to the 
RVN while North Vietnam blatantly 
violated the Paris Accords, renewed 
the war, attacked South Vietnam 
with huge aids from the Soviet 

Union and China, leading to the 
extremely fast collapse of the RVN, 
even faster than North Vietnam’s 
expectation.  The U.S. Congress, 
under the absolute control of the 
Democratic Party, did the following 
cuts to the aids to the RVN:  

• For FY 1974 (from 1-July-
1973 to 30-June-1974): Nixon 
Administration proposed 1.6 
billion dollars in aids to the RVN 
but Congress cut it to 1.126 billion 
dollars [31]

• For FY 1975 (from 1-July-
1974 to 30-June-1975): Nixon 
Administration, on April 24, 1974, 
proposed 1.45 billion dollars in aids 
to the RVN, and Congress cut it to 
only 700 million dollars [32]

When Congress was still debating 
on the FY 1975, in June and July 
1974, the Nixon administration 
submitted a report of the military 
situation in the RVN prepared by a 
joint U.S. – RVN committee.  The 
report stated clearly that if the aid 
funding went down below the level 
of 1.126 billion dollars it would 
have serious effect on the spirit 
as well the fighting capability of 
the ARVN.   During his testimony 
before Congress, in response to 
the question “what would happen 
if the ammunition level supplied 
to the ARVN were cut down 
because of the decrease of military 
aids”), Secretary of Defense James 
Schlesinger gave the following 
answer: 

“The ability of the [South 
Vietnamese] government to survive 
would be severely compromised.  
As you recall, at the time of the cut 
off of the tactical air support last 
summer, there was some question 
whether the government could 
survive.  It pulled itself together, 

but it is dependent upon its own 
forces and the munitions that are 
supplied to these forces.  Without 
such munitions, it is hard to see how 
it could survive.” [33] 

In his monograph, The Final 
collapse,[34] General Cao Văn Viên, 
Chair, General Staff of the ARVN, 
presented clearly and undeniably 
that the cut off of the aid funding to 
the RVN by the U.S. Congress led to 
the following serious consequences 
to the ARVN: 

• The total appropriated 
funding of 700 million dollars 
included 46 million dollars for DAO 
[35]; therefore, in reality, the direct 
support for the ARVN was only 654 
million dollars: [36]

  Services M i n i m u m 
Requirement A l l o t t e d  
Percentage

Air Force 414  183 44%

Army 841 458 54%

 Total 1,283   654     51%

  • With the appropriated 
funding being seriously cut, the 
VNAF had to implement the 
following measures:  

o Suspended more than 200 
aircraft of all kinds (including all 
A-1 Skyraider fighters of Squadrons 
514th, 518th in Biên Hòa, and 
Squadron 530th in Pleiku) [37]

o Ended the replacement 
program of jet fighters F-5A with 
F-5E

o Recalled all 400 pilot 
cadets, who were learning to fly 
helicopters and jet fighters in the 
U.S.  

o Cancelled training 
programs of about 1,000 specialists 
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for the AFVN, and transferred them 
to the Army

o Reduced the numbers of 
flights in training and support; the 
AFVN then provided only 50% 
of fire-support flights, and 58% of 
observation and reconnaissance 
flights

o Reduced up to 70% 
transport flights of helicopters, 
seriously affecting the medical 
evacuations of wounded soldiers

o Reduced up to 50% 
transport flights by propeller-
powered aircraft; among the 32 
giant 4-engine Lockheed Hercules 
C-130 only 4-8 of them were 
operable on the daily basis  

• Activities of the Navy were 
also reduced up to 50%; the River 
Groups were only 28% active, 
leading to a very serious reduction 
of the naval control over the rivers, 
especially in the IV Military 
Region 

• The ARVN then had only 
33% of its capacity of replacement 
of weapons; the maintenance and 
repair of weapons and equipment 
were seriously affected: [38]

    Item Percentage of requirement

o M-113 armored personnel 
carrier  80-85 

o M-48 tank  75-80 

o 105- and 155-mm. 
howitzers 90-95 

o 175-mm. howitzers  60-75 

o M-79 grenade launcher 
            80

o  2.5-ton truck 80-85

o 5-ton wreckers  70-75

o Signal equipment  90

• The ARVN also suffered 
from very serious shortages of fuels 
and ammunitions:

o Fuels: right from 1974, the 
fuel supply level was down 30% 
compared to 1973; with this level 
of funding cut, the ARVN would 
not have sufficient fuels for use 
starting from May 1975

o Ammunitions: among the 
458 million dollars reserved for 
the Army, 239 million were for 
ammunitions, which would satisfy 
only 56% of the Army’s real needs 
for ammunitions; according to the 
calculations by the General Staff of 
the ARVN, in February 1975, the 
ammunitions available in its depots 

would be enough for use only for: 
[39]

Munition Balance on Hand 
(Days)

 5.56 mm. rifle 31 

 40-mm. grenade  29 

 60-mm. mortar  27 

 81-mm. mortar   30 

 105-mm. howitzer  34 

 155-mm. howitzer 31 

 Fragmentation grenade 25  

During the ensuing period of eight 
months, the Nixon Administration 
had submitted a series of proposals 
for supplementary military aids 
for the RVN but all were voted 
down by the U.S. Congress.  On 
August 9, 1974, after realizing 
that he would not have any chance 
avoiding impeachment, President 
Nixon resigned, and Vice-President 
Gerald Ford automatically became 
President.  Within the background 
of the tense opposition between the 
Executive and Legislative Branches 
of the U.S. government, the political 
situation of the Executive Branch 
was getting much worse for two 
reasons: 1) Mr. Ford was the first 
U.S. President who was not elected 
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by the American people, i.e., he 
did not have any mandate from the 
people; 2) Personally, Mr. Ford did 
not have a large power base since 
he was only a Representative, not 
a Senator, or a former Governor.  
Therefore, he was very much 
inferior ranked before Congress.  
Moreover, after the elections in 
the Fall of 1974, the Democrats 
won more seats, and their majority 
became much more strengthened at 
291/144 in the House, and 61/39 in 
the Senate.[40]

After the disastrous retreat from 
II Corps, and then with the serious 
situation in I Corps, at the end of 
March 1975, President Ford sent 
General Frederick C. Weyand, U.S. 
Army Chief of Staff, to Vietnam for 
a fact-finding mission.  After his 
return to the U.S, on April 2, 1975, 
General Weyand submitted his 
report to President Ford, in which 
he proposed an immediate military 
funding of 722 million dollars 
to provide the ARVN with the 
following weapons and equipment:

• 744 big guns

• 446 armored vehicles

• 100,000 rifles 

• 5,000 machine guns

• 11,000 grenade launchers 

• 120,000 tons of bombs and 
ammunitions 

•  2,000 transport vehicles

General Weyand believed that 
this armament would be sufficient 
to re-equip 8 infantry divisions 
and rangers, and 28 independent 
regiments created from the existing 
regional forces, to replace the losses 
in I and II Cors.[41] President Ford 
forwarded this proposal to Congress.  

On April 17, 1975, the Senate 
Armed Forces Committee voted to 
reject this proposal completely.[42]

Concluding Remarks

About two weeks later, on April 
30, 1975, the ARVN surrendered 
and the RVN ceased to exist.  The 
U.S. has gone through the Vietnam 
Syndrome for many decades.  The 
U.S. Congress (93rd for 1973-75, 
and 94th for 1975-77), under the 
absolute control of the Democratic 
Party, was totally responsible for the 
betrayal of the RVN, a U.S. ally for 
years.  The Democrats during these 
two sessions of the U.S. Congress 
have acted unscrupulously, totally 
ignoring the sacrifices of 55,000 
U.S. and 200,000 South Vietnamese 
soldiers who had fallen during the 
Vietnam War.  President Ford, in a 
press conference after he submitted 
his request to the U.S. Congress 
for urgent aid for the RVN in April 
1975, reminded of the sacrifices of 
55,000 U.S. soldiers, and concluded 
with the following statement:  

“I think it is up to the American 
people to pass judgment on who 
was at fault and where the blame 
may rest.” [43] 
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